
Biskupiec
oczami dzieci



Drogie Dzieci!

Z dumą oddajemy Wam książeczkę, która powstała dzięki talentowi mieszkających 
w  naszej gminie przedszkolaków i  uczniów. Wiosną 2017 r. ogłosiliśmy konkurs, 
w  którym poprosiliśmy ich o  narysowanie dla Was kolorowanki, pokazującej 
najfajniejsze i najciekawsze zakątki miasta i gminy Biskupiec. Nasi młodzi poeci wzięli 
też udział w konkursie i napisali dla Was specjalne wierszyki, żebyście dowiedziały się 
czegoś więcej o naszych okolicach.

Zobaczcie, co mówią i  pokazują Wam koleżanki i  koledzy z  Biskupca.  
Dobrej zabawy!

Organizatorzy konkursu „Wierszyk i kolorowanka – Biskupiec oczami dzieci”
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...  
(Julia Starzyńska) 

Dawno, dawno temu, 
w krainie jezior i lasów zielonych,
Pośród natury zielonej, 
co szczęścia jest kolorem,
Miało swój początek miasteczko małe,
Ale dość znane.
Gdy zapytasz ludzi:
„Z czym wam się to miejsce kojarzy”
Usłyszysz:
Z aktywnym sportem
I sukcesami kolarzy.
Tęcza jest również znana,

Stekownia na masę polecana.
A przede wszystkim
Ten klimat radości
Co może przyciągnąć wielu gości.
Tu, gdzie piękno fontanny,
nastraja wszystkich wokół.
Tu, gdzie zimą czarują
piękne figurki z lodu.
I choćby na końcu świata,
niech świat mnie zrozumie!
Gdziekolwiek bym nie była,
w mym sercu jest Biskupiec!
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Mój Biskupiec  
(Karolina Więcek)

Drodzy państwo, czy wy wiecie, Biskupiec najpiękniejszy jest na świecie!
Stary browar mamy, niestety nie używany...
Często z klasą razem do parku chodzimy,
tam jest rzeka Dymer, w której raz do roku Marzannę topimy.
Nad Dadajem Biskupieckie morsy pływają
oraz swoje rondo w centrum miasta mają.
Niedługo fabryka Egger się wybuduje, składać będzie meble oraz sadzić tuje.
Biskupiec jest mały, lecz znani są z niego ludzie,
Szymon Rekita rowerem po drogach śmiga,
Urszula Pasławska polityką się zajmuje.
Pan Wiesław wśród aparatów króluje, pięknie o nich opowiada,
wszystko pokazuje.
Sławni ludzie nas odwiedzają, z mieszkańcami się spotykają.
I każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego.
Moja mama pięknie haftuje,
Tata dachy remontuje,
Moja siostra o Paryżu marzy,
A ja, ja chcę biskupiecką pisarką zostać.
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Biskupiec - moje miasto  
(Magdalena Kmieć) 

Gdy pierwszy raz to miasto ujrzałam,
Od razu się zakochałam!
Malownicze lasy, łąki
I te piękne małe domki!
Te motyle, co fruwają,
I te ptaki, co śpiewają!
Wszyscy ludzie uśmiechnięci,
Zapach pięknych kwiatów nęci.
Jest tu Rynek - piękna sprawa

Tu zaczyna się zabawa.
Są imprezy, festiwale
Fantastyczne musicale.
Są kościoły i kaplice
Parki oraz kamienice.
Często sobie spaceruję,
I wspaniale się tu czuję.
Dużo drzew, czyste powietrze
Pięknie jest w tym naszym mieście!



N
at

al
ia

 H
ei

ch
el

7



8

...  
(Natalia Kucińska) 

Biskupiec naszym miastem jest,
jeśli chcesz, możemy się po nim przejść.
Zacznijmy od zabytków, które w sobie kryje.
Skupmy się na też na rzece Dymer, 
która przez Biskupiec płynie.
Nad nią znajduje się stary browar.
Krzyż, który na Placu Wolności stoi,
oddany jest żołnierzom,
dzięki którym nasz Biskupiec stoi.

Znajdują się tu też dwa kościoły,
Stara Kaflarnia oraz nasze szkoły.
Stamtąd dowiadujemy się ciekawych
opowieści o zabytkach,
powstaniu grodu i innych rzeczy.
Myślę, że to koniec mojego wierszyka.
Chcesz dowiedzieć się więcej, 
zapytaj naszego miasteczka Burmistrza.
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Biskupiec 
(Oliwia Ciechacka) 

Nasz Biskupiec jest wesoły
ja – chodzę tu do szkoły.
Tutaj, aby się nudzić
trzeba się bardzo trudzić.
U nas jest atrakcji wiele
znajdziesz je, nawet w kościele.
Wchodząc na wysoką wieżę
możesz ujrzeć nawet jeże.
Aparatów też dostatek,
to wie każdy nastolatek.
Na siłownię w naszym parku
pójdziesz i nie złamiesz karku.
Gdy ci bardzo zrzednie mina
to możesz się po linach wspinać.
Pójdziesz sobie nad fontannę
i wyniesiesz groszy wannę.

Gdy na ścieżkę rowerową wjedziesz
to nad Dadaj dojedziesz.
Chcąc zasięgnąć łyk kultury,
odwiedź BDK, czyli Centrum Kultury.
Sorboma – to dopiero jest atrakcja,
zrobisz w niej najlepsze ciastka.
Lubimy śpiewać, lubimy grać -
tego też nie braknie nam.
Każdy mieszkaniec znajdzie
tutaj swoje miejsce -
kulturalne, plenerowe, zabytkowe – tylko chęci
trzeba mieć, żeby swoje miejsce mieć.
W malowniczym, pięknym mieście
o najbardziej dźwięcznej nucie,
jaką jest oczywiście – BISKUPIEC.
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Co to za miasto?  
(Wiktoria Kujawa) 

Co to za miasto?
Są dwa kościoły,
I różne szkoły,
W tym moja kochana „trójeczka”,
Wpadła mi tam nie jedna szósteczka,
Środkiem miasta rzeka Dymer płynie,
Która z uroku swojego słynie,
Na rondzie śliczna fontanna,
Dla ptaków to wielka wanna,
Na amfiteatrze koncerty grają,
Ludzie zabawy szukają, 
Przedszkole „Piątka” bardzo duże,
Wpadłam tam w kałużę,
Dom kultury bardzo mały,
A w środku wspaniały,

Pani w bibliotece różne książki doradza,
A dzieci czytają i nikt im nie przeszkadza,
Na stadionie biegałam i kolana podrapałam,
W naszych lasach są zające,
Skaczą też na łące,
W naszym mieście kwitną piękne kwiaty,
Składam im wiwaty,
Do szpitala moja mama chodziła,
I tam swoją córeczkę urodziła,
Moi rodzice jeżdżą na Kraksy rowerami,
Ze swoimi kochanymi łobuzami,
Na Słonecznym Brzegu uwielbiam opalanie,
A zimą morsowanie,
Już zgadliście co to za miasto?
To nasz BISKUPIEC
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Informacja turystyczna: Plac Wolności 5C , tel. 89 7154742

Po zaborach 
i zawirowaniach wojennych 

Biskupiec wrócił do 
Rzeczpospolitej w 1945 roku. 

Otwarto tu wtedy szkołę, szpital. 
W kolejnych latach powstała 

biblioteka, dom kultury, 
browar. 

Przez miasto 
przepływa 

rzeka Dymer.

Biskupiec stał się miastem w 1395 
roku. Wcześniej istniała tu osada 

założona przy zamku biskupów 
warmińskich. 

Biskupiec był najmłodszym 
i zarazem ostatnim 

z 12 miast założonych 
na Warmii.

Założycielem miasta był 
Henryk III 

Sorbom-pisarz dworski, 
biskup warmiński.

Po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej w Biskupcu 

wybudowano m.in. amfiteatr, 
Orliki, odnowiono uliczki, 

a w parku miejskim stworzono 
plac zabaw z urządzeniami do 

wspinania. 

Biskupiec należy do 
Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Cittaslow. 
To znaczy, że żyje się u nas 

spokojnie i przyjemnie!

Zamku biskupów już nie ma, ale został 
w herbie miasta. Od tej budowli miasto 

wzięło swoją nazwę Bischofsburg 
(Biskupiec).

Na początku Biskupiec był małym, 
ubogim miasteczkiem, otoczonym 

murami obronnymi z dwiema 
bramami: Szczycieńską i Reszelską.

Mieszkańców gnębiły 

kataklizmy wojny, pożary 

i epidemie. Mimo tych 

nieszczęść z czasem 

Biskupiec powiększał 

się. 

Na terenie Biskupca leży 
jezioro Kraksy, ale korzystamy 

też z jeziora Dadaj 
(największego na Warmii) 
i pięknej plaży Słoneczny 

Brzeg w Rukławkach.


