
BISKUPIEC
OCZAMI DZIECI



Po zaborach 
i zawirowaniach wojennych 

wrócił do Rzeczpospolitej w 1945 
roku. Otwarto tu wtedy szkołę, szpital. 

W kolejnych latach powstawała 
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. 

W 1962 roku oddano do użytku 
pierwszy po wojnie nowo 

zbudowany budynek 
mieszkalny. Na początku lat 80. 
zaczął działać tu nowy szpital. 

Po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej w Biskupcu 

wybudowano am�teatr, Orliki, 
odnowiono uliczki, a w parku 

miejskim stworzono park zabaw 
z urządzeniami do wspinania. 

Biskupiec należy do 
międzynarodowego stowarzyszenia 

miast Cittaslow. To znaczy, że żyje się 
u nas spokojnie, powoli 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 i Słonecznej Plaży 
w Rukławkach.



Drogie Dzieci!

Z dumą oddajemy Wam książeczkę, która powstała dzięki talentowi dzieci 
mieszkających w naszym mieście. Na wiosnę 2016 r. ogłosiliśmy konkurs, w którym 
poprosiliśmy biskupieckie przedszkolaki i uczniów o narysowanie dla Was kolorowanki, 
pokazującej najfajniejsze i najciekawsze zakątki Biskupca. Nasi młodzi poeci też wzięli 
udział w  konkursie i  napisali dla Was specjalne wierszyki, żebyście dowiedziały się 
czegoś więcej o naszym mieście.

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) 

W zielonych płucach Polski,
Jest takie piękne miejsce,
I gdy w nim jesteś znikają troski,
Radością przepełnia się serce.

I tu w tym miejscu zapach jezior się unosi,
Latem kąpią się tam dzieci,
Zimą kąpią się tam morsy.

I tu w tym miejscu,
Kultura jest ożywiona,
Wszystko wokół się rozwija,
Ciągle ulicami nowe projekty się mija.

I tu w tym miejscu,
Gdzie wszyscy prężnie działają,
Z wielkim zapałem i wysiłkiem,
O kwiatki na rondzie dbają.

I ktoś już kiedyś o tym miejscu,
Trafną piosenkę napisał,
Że czar i urok ma to miejsce,
Nie jeden by się pod tym podpisał.

Czy wiesz już o jakim miejscu jest mowa?
Podpowiem Ci…
Powstanie niedługo z tego miejsca  
do Szczytna droga rowerowa!

Dam Ci jeszcze jedną podpowiedź.
Historia tego miejsca jest piękna.
Dawniej były tu Prusy,
Dziś na Warmii to kraina obłędna.
Dziś jest to miejsce, które ludzi jednoczy,
I jeszcze nie raz o tym miejscu usłyszysz.
Jeszcze nie raz to miejsce Cię zaskoczy,
Bo fortuna Biskupcem się toczy!
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Ja i moje miasto  
(Oliwia Milewska) 

Biskupiec to wspaniałe miasto,
Można zjeść tu pyszne ciasto,
Są tu bary i restauracje,
Przyjedź tu a zobaczysz, że mam rację.

Piękne też kościoły mamy,
Do Biskupca zapraszamy,
Jest i Rynek pełen ludzi,
Na pewno Ci się tu nie znudzi.

Wieża ciśnień duża stoi,
Piękny widok drodzy moi,
Jest też Browar bardzo duży,
Temu miastu się przysłuży.

Urząd Miasta dziś zaprasza,
Tylko chęć musi być Wasza,
Pomnik dla Papieża stoi,
Biskupiec złych rzeczy się nie boi.

Jest Festina to pizzeria mała,
Ale za to jaka doskonała.
Przez Biskupiec Dymer płynie,
Z tego miasto także słynie.

Są też kamieniczki w mieście,
I plac zabaw w parku nareszcie.
Szpital bardzo dobrze służy,
Każdemu życie przedłuży.

Burmistrz miastem się zajmuje,
I ze wszystkimi się widuje.
Są zabawy i festyny,
Każdy ma szczęśliwe miny.

Piękne szkoły ukochane,
Uczyć było nam się dane.
I książeczki do czytania
Z biblioteki do zabrania

Jest i Papież ukochany,
Który ludziom był oddany.
Na pomniku jego twarz,
I oto Biskupiec nasz.

Ja Biskupiec lubię szczerze 
I głęboko w niego wierzę.
Szczęśliwie czas tu płynie,
W tej naszej polskiej krainie.
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Biskupiec 
(Igor Bieliński)

Miasto Biskupiec na Warmii leży,
Przez jego środek Dymerka bieży.
Ten kto nie wiedział, teraz już wie,
Że właśnie tu urodziłem się.

Biskupiec ładnym miastem jest,
W Biskupcu dobrze mieszka się.
Jest jezioro i park wspaniały,
W którym można spędzić dzień cały.

Są małe uliczki wszystkim dobrze znane,
Są też zabytki chętnie oglądane,
Kościoły i stare pomniki,
Na rynki kwiaty i małe sklepiki.

Wieża Kościoła wszystkim umożliwi
Zobaczyć z wysoka jak ludzie są szczęśliwi.
Z kolei „Sorboma” to miejsce magiczne,
Tu można obejrzeć aparaty fotograficzne.

Moje miasto nie jest duże
I choć małe, piękne jest
Zapraszamy wszystkich do nas
Bo wspaniale tutaj jest.
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Moje miasto 
(Angelika Mojsa)

Biskupiec to moja ojczyzna mała,
warta poznania jest jego historia niebywała. 

Kiedyś było to małe, ubogie miasteczko,
wzniesione nad Dymer rzeczką,
otoczone obronnymi murami
z dwiema bramami.

Warownia biskupów warmińskich tu stała,
jednak została zniszczona cała.
To biskup Sorbom zamek zainicjował,
dokument lokacyjny dla miasta zgotował.

Liczne kataklizmy miasto nawiedzały
wielokrotnie Biskupiec stał w płonieniach prawie cały.
Epidemie mieszkańców dziesiątkowały,
nieprzyjacielskie wojska teren rozgrabiały.

Po burzliwych latach
miasto powoli stawało na nogi,
odbudowano niektóre budynki, utworzono drogi.

Obecnie to miasto pełne uroku
od licznych zabytków trudno oderwać wzroku.
Dwa okazałe kościoły trudne czasy przetrwały,
stary ratusz i kamieniczki zdobią rynek cały.
Zabytkowa wieża ciśnień ponad miastem się wznosi,
Browar, Kaflarnia swą historię ludziom głosi.

Biskupiec nieustannie rozkwita,
z serdecznością turystów wita.
Parki pełne zieleni do spacerów zachęcają,
imprezy w Amfiteatrze wszystkim czas umilają.

Biskupiec i okolice zachwycają swoimi pięknymi krajobrazami,
pachnącymi lasami, licznymi jeziorami,
więc warto spędzić czas z biskupczanami,
z pewnością przekonacie się o tym sami.
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Biskupiec oczami dzieci 
(Wanessa Neuwald)

Nasz Biskupiec – cóż rzec można?
To miasteczko jakich wiele.
Warto przybyć, zwiedzić,
Moi drodzy Przyjaciele.
Henryk Sorbom je założył
Ze zwykłej małej osady
Lecz powstało piękne miasto -
Po osadzie znikły ślady!
Kiedy dostał prawa miejskie?
Ten Biskupiec nasz kochany?
Data łatwa, a więc myślę,
Że ją w mig zapamiętamy.
A więc mogę Was nauczyć,
Jeśli tylko macie chęć
Zapis cztery ma cyferki:
Jeden, trzy, dziewięć, pięć.
Jest tu Szpital Powiatowy –
Każdy prędko się przekona,
Że największa nawet rana
Będzie zaraz uleczona.
Są tu także dwa kościoły –
Majstersztyk architektury
Co niedziela rzesze wiernych
Podążają więc w ich mury.

Park na pewno Was ucieszy,
Odprężycie się troszeczkę;
Ławki oraz kaczki, które
Uwielbiają pływać w rzeczce.
Gdy na chwilę przystaniecie,
Cudowna Was woń ogarnie
I choć inne sklepy kuszą,
Odwiedzicie wnet piekarnię
W centrum miasta Plac Wolności
W nim kawiarnie, restauracje.
Można kogoś tam zaprosić
Na wykwitną degustację.
Zachwycają kamieniczki
Tak wspaniałą elewacją,
W środku zaś fontanna tryska
Z niczym niezmąconą gracją.
Gdy lubicie sport uprawiać
To na stadion zapraszamy.
Niedaleko jest plac zabaw,
Na  nim brzdące i ich mamy.
Teraz rzec możemy jedno:
Przyjeżdżajcie tu na pewno!
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Biskupiec - Moje miasto 
(Magdalena Budek)

Kto urodził się w Biskupcu,
albo mieszka tutaj trochę
Wie jak piękne jest me miasto
i dlaczego powiem o tym.

Moc zabawy i atrakcji -
czeka na mnie w moim mieście, 
Skwerek w parku, amfiteatr
- gdzie mile witani jesteście.

Pędzę ścieżką rowerową
nad jezioro oczywiście,
Tam spotykam kilku morsów,
którzy kapią się... bez wąsów.

Co to? Słyszę z dala...
rytm muzyki z mikrofonu,
to jest zumba na rozgrzewkę
i rozpoczęcie sezonu.

Każdy znajdzie coś dla siebie 
– tancerz, dzieciak czy sportowiec,
ma tu szanse na sukcesy
i medale kolorowe.

Moje miasto dopinguje
i wspomaga mnie w  rozwoju,
jestem dumna, że tu mieszkam
chcę wychodzić często z domu!
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