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• miejsca noclegowe
• sala konferencyjna
• spa

• imprezy integracyjne dla firm
• wesela, przyjęcia okolicznościowe
• agroturystyka

Jesteśmy terminalem przeładunkowym należącym 
do Grupy PKP Cargo S.A. atrakcyjnie położonym 

na granicy polsko-rosyjskiej
Świadczymy kompleksowe usługi
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Sprzedajemy również w atrakcyjnych cenach 
dobry jakościowo węgiel (hurt i detal)
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POKOJE 1-, 2-, 3-, 4-OSOBOWE 
z łazienkami, TV-kablową oraz internetem

DWIE KLIMATYZOWANE SALE:
- sala barowa/taneczna

- sala konferencyjna/jadalna

ORGANIZUJEMY:
wesela, komunie, chrzciny, przyjęcia 

rodzinne, firmowe, stypy i inne 
konferencje, szkolenia, 
wycieczki zakładowe

� 505 217 334, 604 497 282
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Miejskie 
Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o.

www.mpecbraniewo.pl e-mail: biuro@mpecbraniewo.pl

Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.

TEKST  SPONSOROWANY

Bazylika mniejsza św. Katarzyny AleksandryjskiejWidok na Zespół Szkół Zawodowych

Widok na stadion i basen

Przystań żeglarska

Rondo gen. Andersa

Sanktuarium Krzyża Świętego
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
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Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
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Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
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Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.

8

9 107

W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.

T E K S T   S P O N S O R O W A N Y
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.

8

9 107

W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.
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Braniewo zajmuje 12,4 km2 powierzchni i położone jest w północno-
-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy 
Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geografi cznie 
leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża 
Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu 
Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, należy do województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce, powstało 
ok. 1240 r. na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue. 
Miasto otrzymało prawa miejskie dwukrotnie – w 1254 i 1284 roku. 
Było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, a także 
jedynym portem morskim i najlepiej rozwiniętym ośrodkiem handlu 
i rzemiosła.

W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
gospodarczym i oświatowym z Liceum Hosianum na czele.

W 1945 r. w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 80% 
zabudowy Braniewa, w tym wiele cennych obiektów architektonicznych 
dokumentujących wspaniałą, bogatą przeszłość miasta. W mieście 
pozostało jednak wiele cennych zabytków architektonicznych:
• Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wybudowana 

na przełomie XIII i XIV w. w miejscu wcześniejszego, drewnianego 

kościoła. W latach 1855-1859 przebudowana w stylu neogotyckim. 
Monumentalna budowla trójnawowa zwieńczona 63-metrową 
wieżą, której fasadę przecina dziewięć rzędów blend i okien. Fasada 
wschodnia posiada rozbudowany szczyt, długą latarenkę oraz 
wysokie, pięcioboczne prezbiterium, do którego przylegają narożne 
rotundy i zakrystie. Wnętrze bazyliki jest przestronne, a wyposażenie 
niemal zupełnie nowoczesne, nad nawami sklepienia gwiaździste. 
W prezbiterium znajdują się dwie gotyckie rzeźby.

• Sanktuarium Krzyża Świętego – początkowo odpustowy, od 1923 r. 
kościół klasztorny Ojców Redemptorystów. Budowany w latach 
1722-1747, barokowy, orientowany, założony na planie krzyża 
greckiego. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Trójcy Świętej.

• Kaplica cmentarna pw. św. Rocha – wybudowana w 1711 roku, 
jako wotum wdzięczności po ustaniu epidemii dżumy, barokowa, 
orientowana.

• Spichlerz Mariacki – stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza 
portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych.

• Kościół parafi alny pw. św. Antoniego – do 1945 roku był kościołem 
ewangelickim, zbudowany w latach 1830-1838 według projektu 
Karola Fryderyka Schinkla. Od 1946 roku katolicki.

• Kościół pw. Świętej Trójcy – obecnie kościół bizantyjsko-ukraiński, 
wybudowany w początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, 
pięcioosiwy.

• Budynek Urzędu Miasta – dawniej siedziba starostwa. 
Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym 
wówczas stylu dla obiektów użyteczności publicznej, nawiązującym 
do form gotyckich.

• Wieża Bramna – fragment zamku biskupiego z XIII w. 
(nieistniejącego), pierwotnie łącząca zamek z podzamczem. 
Zbudowana w 2. połowie XIII w., gotycka, na planie kwadratu, 
trzykondygnacyjna. Najstarszy murowany zabytek na Warmii.

• Dawne Kolegium Jezuickie – Liceum Hosianum – obecnie Zespół 
Szkół Zawodowych. Budynek wzniesiony w latach 1743-1771, 
w 1923 r. nastąpiła dobudowa przęsła zachodniego i włączenie 
wieży obronnej zwanej Kleszą. Późnobarokowy, murowany, 
trzykondygnacyjny.

• Hospicjum dla konwertytów – wybudowane w 1719 r. Fundacja 
biskupa Teodora Potockiego. Barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy, 
niezadaszony kwadratowy dziedziniec.

• Dworzec kolejowy – wybudowany w roku 1852 w związku 
z otwarciem linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem 
i Królewcem.

• Klasztor „Regina Coeli” – dom prowincjalny Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny, neogotyckie założenie. 
Powstał w latach 1904-1906.

Niewątpliwą atrakcją jest sąsiedztwo Zalewu Wiślanego (wody 
morskie), co stwarza wiele możliwości dla amatorów rekreacji, 
uprawiania sportu, turystyki. Przez miasto przebiegają szlaki: Szlak 

Kopernikowski – pieszy, Międzynarodowy Szlak Rowerowy R1, Szlak 
Rowerowy Polski Wschodniej Green Velo, Szlak św. Jakuba. Liczne tereny 
rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki 
funduszom unijnym – amfi teatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, 
parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z basenu sportowego 
i rekreacyjnego na terenie MOS Braniewo oraz z przystani żeglarskiej 
wybudowanej w ramach projektu partnerskiego Pętli Żuławskiej.

Od 2002 roku patronką miasta jest Błogosławiona Regina Protmann 
(1552-1613), mieszkanka Braniewa, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny.

Braniewo – jedyny punkt na granicy z obwodem kaliningradzkim, 
w którym krzyżują się znaczące szlaki kolejowe i drogowe. Miasto jest 

dobrze skomunikowane z drogami A1 i S7, S22, możliwy jest szybki dojazd 
do Gdańska. Braniewo to także dobra lokalizacja dla branży logistycznej 
– 7 ramp przeładunkowych w samym mieście i 3 na obrzeżach.

Najbardziej znanym produktem z Braniewa jest piwo produkowane 
przez Browar Żywiec (dawniej Browar Namysłów) pod nazwą „Braniewo”. 
Piwo znane jest w całej Polsce. Tradycje browarnicze w mieście znane są 
od setek lat, a walory smakowe piwo zawdzięcza wodzie oligoceńskiej, 
która jest wydobywana z własnych źródeł na ternie browaru. Piwo jest 
produkowane na szeroką skalę i przez wiele lat przez kilku kolejnych 
właścicieli browaru.

IMPREZY CYKLICZNE:
• Warmińskie Spotkania Czterech Kultur to tradycja, która 

zapoczątkowana została w 2005 roku, intencją organizatorów było 
podkreślenie obecnej na naszych terenach wielokulturowości. Stąd 
też raz w roku spotykamy się na placu przed Bazyliką mniejszą, by 
wspólnie przygotować się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
i przypomnieć sobie o potrzebie tolerancji, życzliwości i spotkania 
z drugim człowiekiem, niezależnie od jego narodowości.

• Ukraińskie Barwy Pogranicza to okazja do bliższego poznania kultury 
ukraińskiej, przełamania barier i uprzedzeń. Sprzyjają one nawiązaniu 
przyjaźni, wzajemnemu zrozumieniu. Każde takie spotkanie pokazuje 
bogactwo ukraińskiej kultury, która już od wielu, wielu lat przeplata 
się w naszym powiecie z kulturą polską.

• Dni Braniewa to plenerowa impreza odbywająca się w Amfi teatrze 
Miejskim im. Henryka Mrozińskiego, mająca na celu integrację 
miejscowej społeczności. Nieodzownym elementem obchodów jest 
zaprezentowanie dorobku artystycznego zarówno lokalnego, jak 
i gwiazd każdego pokolenia i gatunku muzycznego. Podczas obchodów 
na przybyłych czekają również różnorodne atrakcje, stoiska handlowe 
i punkty gastronomiczne.
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W Braniewie i okolicach funkcjonuje wiele punktów gastronomicz-
no-hotelarskich. Szczególnie wartym zainteresowania jest m.in. 
Dom weselny „Jarzębinowy ogród” w miejscowości Stępień, wy-
wodzący się z agroturystyki obiekt spa & wellness z unikalną, in-
nowacyjną  ofertą zabiegów i kosmetyków opartych na bazie śluzu 
ze ślimaka. Bardzo ciekawie miejsce na  odpoczynek lub spełnienie 
marzeń odnośnie zorganizowania uroczystości weselnych lub spo-
tkań integracyjnych.

T E K S T   S P O N S O R O W A N Y

Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej Widok na Zespół Szkół Zawodowych

Widok na stadion i basen

Przystań żeglarska

Rondo gen. Andersa

Sanktuarium Krzyża Świętego
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