
         MAZURY  - Kraina Jezior i nie tylko 
                25/26/27/28/29 maja 2022 
Giżycko – Owczarnia (skansen) – Nakomiady Manufaktura Kafli – Święta Lipka 

sanktuarium – Wilczy Szaniec kwatera Hitlera – Gołdap mazurskie uzdrowisko – 
Republika Ściborska (Biegnący Wilk i psie zaprzęgi) – rejs statkiem po jeziorze 
Kisajno - Ryn zamek krzyżacki – Kadzidłowo Park Dzikich Zwierząt – Krutynia 

spływ pychówkami – Mrągowo amfiteatr – Szczytno Muzeum Mazurskie 

25 maja 2022 środa – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00. Na trasie co 2,5 godziny przerwy na kawę, 

WC ewentualnie ciepły posiłek (przerwa śniadaniowa, przerwa obiadowa). 
Przyjazd do Giżycka, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Wieczorny, wspólny z przewodnikiem spacer do Ekomariny, zamek z zewnątrz, 

zabytek techniki - most obrotowy, molo na jeziorze Niegocin. 
 

 
                                        Ekomarina w Gizycku 

  
                      Zamek i most obrotowy                                 Molo na jeziorze Niegocin 

 

26 maja 2022, czwartek – 2 dzień 

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na trasę wycieczkową 

 Muzeum Mazurskie w Owczarni 
O MAZURACH jako o ludności mieszkającej w południowej części byłych Prus 

Wschodnich, zaczęto mówić po 1815 roku, chociaż żadne szczególne przemiany 
w terenie i ludności nie  zaszły.  
O MAZURACH jako o ludności w części północno-wschodniej Polski przestało się 

mówić po 1945 roku wraz z ewakuacją i przesiedleniami powojennymi.  



Po MAZURACH została tylko nazwa regionu.  To co ludność MAZURSKA 

pozostawiła przez ten czas w krajobrazie kulturowym regionu stało się przyczyną 
powstania tego muzeum.  Dziś Mazury są bardzo atrakcyjne jako zespół wielkich 

jezior ale nie znamy życia codziennego, problemów jakimi zajmowali się ci ludzie, 
czym żyli i z czego żartowali. Muzeum w Owczarni od ponad 10 lat gromadzi 
pozostałe w terenie meble, sprzęty gospodarstwa domowego i maszyny rolnicze. 

Zebrany materiał został poukładany w budynku tzw. Czworaka w byłym majątku 
ziemskim w Owczarni. Nazwa miejscowości pochodzi stąd, że  była to wyspa na 

jeziorze gdzie hodowano owce. Po jeziorze dzisiaj nie ma śladu, natomiast teraz 
jest wyspa w lesie, gdzie mieszka kilka rodzin.  
 

 
Muzeum odbiega od ogólnie przyjętych schematów, gdyż zwiedzający staje 
pośród starych przedmiotów , w ich bezpośrednim otoczeniu czując klimat 

minionych lat. Przekraczając progi muzeum, zwiedzający ma wrażenie jakby się 
przeniósł w czasie. Posłuchamy ciekawych opowieści gospodarzy o życiu 
Mazurów, zapoznamy się z ich historią. Po zwiedzaniu napijemy się tutaj dobrej 

kawy i zjemy pysznego ciasta upieczonego przez gospodynię. 

 
Przejazd do Nakomiad 

 Pałac w Nakomiadach 



To zespół pałacowy wraz z parkiem i licznymi zabudowaniami gospodarczymi. 

Pierwszy pałac Hoverbeckovie wznieśli w latach 1664–1680 w stylu barokowym, 
w 1705 rozpoczęto jego przebudowę i nadano dzisiejszy wygląd, a w 1789 pałac i 

majątek przejął ród von Rodecker. Rodecker po nabyciu dóbr  wystąpił o nadanie 
jego rodzinie tytułu szlacheckiego i w parę lat po tym otrzymał od króla 
tytuł barona.  

 

W 1929 powierzchnia łączna majątku wynosiła 692 ha, znajdowały się tam liczne 
sady oraz stajnia na 40 koni pociągowych, a podstawą produkcji folwarku była 

hodowla buraka cukrowego. Po wojnie w samym majątku, całkowicie ograbionym 
z mienia ruchomego, utworzono PGR , na którego potrzeby w pałacowych 

murach powstała szkoła, przedszkole, świetlica i mieszkania pracowników 
gospodarstwa. W okresie, gdy PGR zarządzał majątkiem, pałac popadał w coraz 
większą ruinę, a jego sytuację próbował polepszać Eberhard von Rodecker, który 

od lat 70. corocznie odwiedzał pałac i z własnych środków przeprowadzał w nim 
najniezbędniejsze remonty.  

  
W 1985 wykwaterowano wszystkich dotychczasowych mieszkańców i rozpoczęto, 
na koszt państwa, generalny remont założenia, który nie został ukończony. W 

przeciągu następnej dekady pałac został całkowicie zdewastowany i pozbawiony 
ostatnich zabytkowych elementów. W połowie 1998 całkowicie zdewastowaną 
ruinę pałacu oraz otaczające go 5 ha założenie zostały zakupione przez rodzinę z 

Warszawy. Od tego czasu niemal nieustannie trwa sprzątanie, porządkowanie i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_baroku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burak_cukrowy


powolny remont założenia pałacowego oraz zabytkowych zabudowań 

gospodarczo-folwarcznych, parków i ogrodów 

 Manufaktura w pałacu 
Obecni właściciele, chcąc zrewitalizować pałacowe wnętrza według oryginalnych 
wzorów, uzupełnili pomieszczenia ręcznie wykonanymi 24 piecami kaflowymi. Nie 

mogąc nabyć starych pieców, ani kupić nowych wykonywanych według wzoru 
dawnych pieców z Prus i Pomorza, na terenie majątku wyremontowali 
starą kuźnię i otworzyli nową, kontynuującą tradycję XVIII-wiecznego zakładu, 

manufakturę. Manufaktura Nakomiady 1704, zatrudniająca głównie mieszkańców 
wsi, nastawiona jest na wyrób ceramicznych pieców kaflowych, których cały 

proces produkcji, od wypalania kafli i nadawania im pożądanych kształtów po 
malowanie, odbywa się ręcznie.  

 
Zakład wykonuje tzw. piece gdańskie i elbląskie z licznymi ręcznie malowanymi 

zdobieniami wzorowanymi na modnych ówcześnie holenderskich fajansach. Poza 
replikami pieców w oryginalnych, dużych rozmiarach oraz pieców produkowanych 

na indywidualne zamówienie, manufaktura wytwarza także małe, pełniące 
funkcję świecznika piece, które stają się kulturalną pamiątką z Mazur. 
Manufaktura w Nakomiadach jest jedynym zakładem ręcznie produkującym kafle 

i piece według dawnych sposobów. 
 

 
                Ceramiczne elementy dekoracyjne wykonywane w manufakturze 

 Święta Lipka – bazylika pw Nawiedzenia NMP 
Historia tutejszej świątyni sięga XIV wieku kiedy to marszałek zakonu 
krzyżackiego na pamiątkę zwycięstwa nad wojskami litewskimi wybudował 

kaplicę, której centralnym punktem była lipa, słynąca z objawienia się na niej 
Matki Boskiej. W XVI wieku ostatni mistrz zakonu polecił zburzyć kaplicę i 
zastąpić ją szubienicą. Na początku XVII wieku wzniesiono nową świątynię 

pamiętając o tradycji a po kilkudziesięciu latach w 1693 roku zbudowano 
dzisiejszą bazylikę. Wkrótce wzniesiono klasztor jezuitów i powstały krużganki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Folwark
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piec_kaflowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_(pa%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fajans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazury


dla pielgrzymów. Wnętrze kościoła zadziwia swym ogromem a wrażenie potęguje 

iluzjonistyczne malarstwo na ścianach i sklepieniu zdobiące wnętrze. 
Wyposażenie jest barokowe, pełne przepychu. Wyjątkowym zabytkiem są XVIII-

wieczne organy znajdujące się nad wejściem do kościoła. Niezwykły jest także 
prospekt organów z figurami które poruszają się podczas gry instrumentu. 
Wysłuchamy krótkiego koncertu. 

 

  

 Wilczy Szaniec 
W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej 

Adolfa Hitlera. Jest to prawdziwe zamaskowane miasteczko w lesie; 200 
budynków; schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, wodociągi, ciepłownie i in. W 
1944 roku mieszkało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 1944 roku pułkownik hrabia 

Claus Schenk von Stauffenberg dokonał tu nieudanego zamachu na Hitlera. Tu 
decydowano o wykorzystaniu jenców w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, o 

budowie nowych obozów koncentracyjnych. Tu wcielano w życie plan budowy 
Tysiącletniej Rzeszy. Tu pracowali i przebywali m.in. Adolf Hitler, Hermann 
Goring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Joseph Goebbels i inni. 
 

  

Przejazd do hotelu na obiadokolację. 

27 maja 2022, piątek  – 3 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na kolejną trasę tym razem na południe. 

 Ryn dawny zamek krzyżacki  
W 1376 roku wielki mistrz Winrych von Kniprode zbudował największy zamek 
krzyżacki na Mazurach. Leżąca na pograniczu warownia była wykorzystywana 

jako baza wypadowa do walk z Litwinami. Potem na polecenie wielkiego mistrza 



Konrada von Wallenrode zamek rozbudowano na siedzibę jego brata – Fryderyka 

i utworzono  nową komturię. Obecny wygląd odbiega od pierwotnego w wyniku 
wielu zniszczeń i przebudów. W połowie XIX wieku władze pruskie przeznaczyły 

go na więzienie. Po 1945 roku zaadaptowano go na dom kultury, niewielkie 
muzeum i urząd miasta. A po 1990 roku władze miejskie sprzedały go osobie 
prywatnej i po przeprowadzeniu porządnej renowacji i odbudowie obecnie jest to 

jeden z najpiękniejszych hoteli w regionie. Podczas zwiedzania dostępnych 
pomieszczeń zamkowych zobaczymy oryginalne wnętrza, pięknie zachowane 

elementy gotyckich portali i sklepień. 

 

 

 Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo im. Prof. 
Benedykta Dybowskiego 

Park znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Jego celem  jest umożliwienie 
poznania przede wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych 

łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. 
Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych z człowiekiem, dlatego też możliwe jest 
wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, 

głaskanie i podziwianie z bliska.  
 

   

Zwiedzanie Parku odbywa się z przewodnikami, którzy opowiadają o 
poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. 

Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich i ginących, jak ryś, wilk, 
puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. W Parku prowadzone są prace związane z 

ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych, jak kuraki 
leśne czy ryś nizinny. Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota  Benedykt 

Dybowski, który zesłany na Syberię przyczynił się do poznania przyrody tej 
części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje się też grupa zwierząt 
Syberii i Dalekiego Wschodu. 

 Krutyń 
Wieś nad malowniczą rzeczką Krutynia – najpiękniejszym szlakiem kajakowym w 
Polsce a jak niektórzy twierdzą w Europie.  



      

Cała długość tej rzeki wysadzana jest z obu jej stron liściastymi drzewami, które 
swój cień rzucają na gładką taflę rzeczną. Głębokość rzeki wynosi przeciętnie 65 
cm, dno ma porośnięte wodorostami i liliami wodnymi, a brzegi są dostępne, 

piaszczyste. Na wiosnę  mnóstwo w niej ryb i raków, stanowi więc miejsce 
wypoczynku i przyjemności dla wszystkich uprawiających sport wędkarski i 

wodny. Nad brzegiem rzeki prowadzi ładna, osłonięta cieniem drzew alejka. 
Zachowała się tu urocza, choć nieco chaotyczna drewniana zabudowa. Niewielkie 
parterowe chaty, niektóre ozdobione gankiem i okiennicami, stoją zwrócone 

szczytami lub kalenicami do krętych uliczek.  

 Spływ „pychówkami” po Krutyni 

Rzeka Krutynia to nie tylko miejsce spływów kajakowych, ale także wycieczek 
tradycyjnymi łodziami "pychówkami". Łódź – „pychówka” jest wieloosobowa, 

prowadzi ją przewoźnik zwany z niemieckiego "sztakerem", który porusza łódź, 
odpychając się od dna długim drągiem. W ten sposób łódź przemieszcza się w 

górę rzeki. Z Krutyni najczęściej dopływa się do wypłycenia zwanego "Żółtym 
Piaskiem", a następnie wraca się z prądem rzeki. Trasa spływu przebiega przez 
Rezerwat Krutyni. Rezerwat utworzony został w 1983 r., dzięki staraniom Rudolfa 

Klarowskiego, byłego konserwatora przyrody w Olsztynie. Rezerwat o pow. 
Ponad 273 ha chroni Jezioro Krutyńskie i górny odcinek rzeki Krutyni oraz 

przyległe lasy liściaste i mieszane. Gwarantowany relaks i obcowanie z przyrodą. 
Przerwa na tutejszą zupę pokrzywową. 

 Mrągowo 
Dawna nazwa miasta to Sensburg, przez ludność polską wymawiana Ządźbork. 

Pierwsza wzmianka o osadzie pojawiła się w połowie XIV wieku, prawa miejskie 
nabyła na początku XV wieku. W 1946 r. miasto otrzymało nazwę Mrągowo  na 

cześć Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.  
 

  
                   Amfiteatr w Mrągowie                                              Promenada spacerowa  w Mrągowie 



Patron miasta był ewangelickim pastorem, wybitnym językoznawcą i tłumaczem, 

który opracował słownik języka kaszubskiego. Chronił kulturę polską pod 
zaborem pruskim i próbował utworzyć katedrę języka polskiego na uniwersytecie 

w Królewcu. Centrum Mrągowa to przede wszystkim zabytkowe kamieniczki, 
położone przy brukowanych ulicach, które odzwierciedlają klimat dawnego 
mazurskiego miasteczka. Odbędziemy spacer z przewodnikiem od centrum 

miasta do słynnego amfiteatru. W 2012 oddano do użytku nowy bardzo 
nowoczesny amfiteatr. Widownia mieści około 5 tys. osób . Dobudowano 

budynek kas, pomieszczenia techniczne i garderoby pod sceną. Reżyserka 
znajduje się po środku widowni. Odbywają się tutaj liczne imprezy i koncerty pod 
gołym niebem. Szczególnie znany jest Piknik Country organizowany corocznie w 

sierpniu oraz Mazurskie Noce z Kabaretem.  
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

28 maja 2022, sobota – 4 dzień  
Po śniadaniu jedziemy na północ Mazur 

 Gołdap 
Najdalej na północ wysunięte miasto mazurskie, położone na skraju Puszczy 
Rominckiej. Ok. 14 tysięcy mieszkańców. Miejscowość powstała w drugiej 

połowie XVI wieku jako najdalej  na północny wschód wysunięta strażnica, 
mająca na celu bronić państwa pruskiego przed Litwinami. W pobliżu przebiegał 
ważny szlak handlowy więc miejscowość szybko się rozwijała. W 1570 roku 

otrzymała prawa miejskie. Potem wielokrotnie niszczona przez wojny. Ostatnia, 
II wojna światowa dokonała 90 % zniszczeń. Miasto odbudowano, przywrócono 

mu dawne znaczenie i dzisiaj stanowi centrum wypoczynkowo-turystyczne tej 
części regionu. 
 

  

 Piękna Góra  

To prawdziwy raj dla osób uprawiających turystykę aktywną. Latem jest celem 

niedzielnych spacerów a zimą proponuje doskonałe warunki do jazdy na nartach i 
snowboardzie. Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez turystów i to nie 

tylko zimą - z wierzchołka wzniesienia roztacza się przepiękny widok na Park 
Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz wzgórza i jeziora Mazur Garbatych. 
Oprócz jedynej w tej części Polski kolejki linowo-krzesełkowej którą wjeżdża się 

na szczyt Pięknej Góry ośrodek oferuje kolejną atrakcję - kawiarnia obrotowa. 
W ciągu 50 min, pijąc wyśmienitą kawę, zatoczycie pełny krąg. Wjedziemy 

kolejką na Piękną Górę i odwiedzimy obrotową kawiarnię 
 



 
                                         Piękna Góra z kawiarnią obrotową 

Gołdap jest jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach. Dzięki 
niepowtarzalnym walorom klimatycznym, najczystszemu powietrzu w 
Polsce oraz zasobom borowinowym, Gołdap jest idealnym miejscem dla 

kuracjuszy oraz turystów, ceniących sobie zdrowie i wypoczynek. Miasto 
wykorzystuje lokalny surowiec leczniczy - wody mineralne oraz wody 

lecznicze. Odwiedzimy tu Pijalnię Wód Mineralnych i Leczniczych 
oraz Mazurskie Tężnie Solankowe, jedyne takie obiekty w tej części Polski. 
  

 
                                        Mazurskie tężnie solankowe 

 Republika Ściborska – wizyta u Biegnącego Wilka 
Republika Ściborska jest położona w najbardziej dzikim rejonie Mazur w  samym 
ich centrum na terenie gminy Banie Mazurskie. To autentyczne odludzie, kilometr 

od malutkiej wioski Ściborki,  na skraju Lasów Skaliskich i Gór Klewińskich.  Tu 
nie ma zasięgu telefonu, a wokół tylko las, pasące się krowy i dzikie zwierzęta... 

To rejon Polski o najczystszym powietrzu, ”polski biegun zimna”, o naturalnym 
krajobrazie, niezmienionej starej zabudowie wsi. Tu wilki, dziki, jelenie dosłownie 
podchodzą do ludzkich domostw. 

W OSADZIE ZOBACZYMY: Muzeum Kultury Indiańskiej i Eskimoskiej 
(przepiękne stroje), Chata Maszera (osoba która prowadzi psi zaprzęg), Muzeum 

Marii Rodziewiczówny (skąd tutaj? Dowiecie się państwo na miejscu),Skansen 
Chat Traperskich, najstarszą zabytkową pasiekę pszczół w Polsce z 1935 r., 200-
letni , zabytkowy dom gospodarzy, wspaniałe psy zaprzęgowe. Jeśli ktoś będzie 



życzył sobie przejechać się psim zaprzęgiem jako pasażer należy zgłosić to 

wcześniej (za dodatkową opłatą). 

  

Skansen Chat Traperskich – zobaczymy tutaj m.in. takie chaty 
 Replika chaty traperskiej z filmu Ostatni Traper 

Oryginalna chata istnieje do dziś w okolicach Dowson City na Yukonie. 
Wybudował ją na potrzeby filmu traper z Yukonu, a w filmie buduje  ją  główny 

bohater – Norman Winter.  Tutejsza replika obejmuje zarówno konstrukcję domu 
jak i  wyposażenie chaty (kuchnia, meble) 

 

 

 Replika chaty traperskiej z filmu Jeremiach Jonson 

 

Oryginalna chata powstała jako scenografia do filmu „Jeremiach Jonson” (1972 
reż. Sydney Pollac, w roli głównej Robert Redford). Tutejsza replika obejmuje 
konstrukcję domu, zewnętrzne zadaszone podcienie oraz wyposażenie wnętrza. 

Wewnątrz jest  piec kamienny i repliki XIX-wiecznych filmowych mebli 
traperskich.  



   
               Ponad 200 – letni dom gospodarzy.               Oryginalne stroje indiańskie i eskimoskie 

Prawdziwą jednak pasją Biegnącego Wilka – pana Dariusza Morsztyna są 

wyprawy psich zaprzęgów. Startował z powodzeniem w morderczym wyścigu w 
norweskim Finnmarku i był jedynym Polakiem który go ukończył. Opowie nam o 

tym. Poznamy historie niektórych psich osobistości. 

 

              

Po pełnej wrażeń wizycie u Biegnącego Wilka przejazd do hotelu na 

obiadokolację. 
 Po obiadokolacji rejs statkiem po jeziorze Kisajno. 

 

  
                                                 Jezioro Kisajno słynne z Łabędziego Szlaku 

 

29 maja 2022, niedziela – 5 dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót do Wrocławia.  

Na trasie zjemy zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. 20:00. 

 



 

Cena ;  

 1350 zł /os przy zapisach płatna zaliczka 405 zł + wstępy 

płatne dodatkowo w autokarze – 164 zł/os 

 1300 zł/os - dla posiadaczy Wrocławskiej Karty 

Seniora – przy zapisach płatna zaliczka 390 zł + wstępy 

płatne dodatkowo w autokarze – 164 zł/os 
Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od momentu 

wpisania na listę uczestników staje się gwarancją uczestnictwa w wycieczce. 

Cena zawiera; 

 Przejazd autokarem  dużym lub małym (w zależności od ilości 
uczestników),  parkingi ,  obsługa i opieka pilota 

 Obsługa licencjonowanego, terenowego przewodnika przez cały czas 
trwania wycieczki  

 4  noclegi w pokojach 2 lub 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  
 Obiad   -   w dniu powrotu 

 Podatek miejski/opłata klimatyczna – 2zł/os/doba 
 Ubezpieczenie NW, OC 

 Zestaw słuchawkowy 
 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 
 Podatek VAT  

 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w cenie biletów (program jest 

przygotowywany w grudniu 2021 ) oraz możliwość zmiany kolejności zwiedzanych 

obiektów bez uszczerbku dla programu. 

Cena nie zawiera opłat za wstępy w kwocie 164 zł/os 

 Muzeum Mazurskie w Owczarni – 10 zł/os 

 Manufaktura kafli piecowych w pałacu w Nakomiadach – 8zl/os 

 Święta Lipka bazylika Nawiedzenia NMP – 2 zł/os datek 

 Wilczy Szaniec ruina kwatery Hitlera – 15 zł/os  

 Ryn dawny zamek krzyżacki  – 15 zł /os 

 Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo – 16zł/os 

 Spływ Krutynią pychówkami – 30 zł/os  

 Kolejka na Piękną Górę w Gołdapi – 10 zł/os 

 Mazurskie Tężnie Solankowe w Gołdapii -  5zł punkt widokowy  

 Republika Ściborska wizyta u Biegnącego Wilka  – 18 zł/os 

 Wieczorny rejs statkiem po jeziorze Kisajno – 35 zł/os  
 

 


