
 

                 ŻUŁAWY – MIERZEJA WIŚLANA 
                            5/6/7/8/9 lipca 2023 
Grudziądz miasto krzyżaków, spichlerzy i ułanów - Stegny 
(kościół) – Sztutowo (Muzeum Stuthoff)  - kanał żeglugowy na 

Mierzei Wiślanej – Krynica Morska – Frombork (Wzgórze 
Katedralne) – Kadyny (dawny majątek cesarski) – Elbląg (zabytki) 

– rejs „po trawie” kanałem Ostródzko-Elbląskim – Malbork (zamek 
krzyżacki) 

 

5 lipca 2023, środa – 1 dzień 

Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z parkingu przy pl. Solidarności. Na trasie będą 

przerwy kawowe.W Grudziądzu spotkamy się z przewodnikiem i pospacerujemy po 

najstarszej części Grudziądza. 

Grudziądz – miasto krzyżaków, spichlerzy i ułanów 
Miasto położone jest na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Pierwsze 

wzmianki o Grudziądzu pojawiają się w czasach pierwszych Pistów i związane są 
z nieudaną działalnością misyjną biskupa Christiana. W związku z tym książe 

Konrad Mazowiecki sprowadza na te tereny zakon krzyżacki, który miał szerzyć 
tu wiarę katolicką. Od tego czasu aż do połowy XV wieku miasto pozostawało we 
władaniu rycerzy zakonu Najświętszej Marii Panny.  

 

 
 
Rozwijało się dynamicznie aż do XVII wieku kiedy padło ofiarą nieustannych 

wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą. Podczas rozbiorów miasto znalazło 
dię pod panowaniem pruskim a w sąsiedztwie wybudowano potężną twierdzę. 
Największy rozwój Grudziądza przypada na przełom XIX i XX wieku. 

Wybudowano linię kolejową, powstały zakłady przemysłowe a w mieście 
uruchomiono jedną z najstarszych w Polsce, do dziś działającą , linię 

tramwajową. W okresie międzywojennym , ze względu na bliską granicę z 
Niemcami, rozlokowano tu liczne jednostki wojskowe oraz Centrum Szkolenia 
Kawalerii, Żandarmerii oraz stacjonował tu 18 Pułk Ułanów Pomorskich. W 

wyniku działań wojennych miasto zostało zniszczone w 60%. Po wojnie zaczął się 
systematyczny proces odbudowy.Poznamy największe zabytki miasta. 

 Brama Wodna 



Łączy mury miejskie z zespołem spichrzy i jest jedyną zachowaną do dzisiaj 

bramą miejską. Ułatwiała przejście wprost z portu rzecznego do zamku 
krzyżackiego. Wzniesiono ją na początku XIV wieku. Została zniszczona najpierw 

w czasie działań wojennych w połowie XVII wieku a potem w 1945 roku. 
 

 
 

 Zespół grudziądzkich spichrzy 
Pierwsze budynki powstały jeszcze pod rządami krzyżackimi w XIV wieku. Od XV 

wieku na zachodzie Europy rósł popyt na polskie zboże transportowane Wisłą do 
Grańska. Tak więc nadwiślańskie miasta stały się ważnymi centrami handlu a 

zboże trzeba było gdzieś przechowywać. Od strony Wisły budynki są 
wielokondygnacyjne podparte olbrzymimi przyporami zaś od strony miasta 
wyglądają jak zwykłe dwukondygnacyjne kamienice. 

 

 
 

 Klasztor benedyktynek 



Pod koniec XIII wieku przy Bramie Wodnej powstał szpital z własnym kościołem. 

Utrzymywany przez zakon krzyżacki, później przez grudziądzką farę, w XVI 
wieku zamieniono go na kościół ewangelicki. W XVII wieku osiedlily się tu 

benedyktynki które wzniosły klasztor i szkołę dla dziewcząt. Po kasacie zakonu w 
XIX wieku mieściło się tu seminarium nauczycielskie  a potem dom starców. Po 
wojnie w odbudowanych budynkach umieszczono Muzeum Grudziądzkie – Galeria 

Współczesnego Malarstwa Pomorskiego i Muzeum Kawalerii Grudziądzkiej. 

 Zamek krzyżacki i Wieża Klimek 
Na najwyższym wzniesiemu w Grudziądzu krzyżacy wnieśli w XIII wieku zamek 
obronny który był jedną z silniejszych twierdz zakonu. W jednym z narożników 

ruin zamku zachowała się potężna wieża zwana Klimkiem która służyła rówież 
jako więzienie. Na dziedzińcu wykopano głęboką na 50 m studnię . Kiedy 

Grudziądz znalazł się w granicach Rzeczpospolitej stał się  siedzibą staostwa. W 
związku z tym gościł wielokrotnie kolejnych królów polskich. Za czasów pruskich 
dokonano rozbiorki zamku a pozyskany materiał zużyto do budowy twierdzy. W 

miejscu zamku uzrządzono park, pozostała tylko studnia i wieża którą wysadziły 
w powietrze wycofujące się wojska niemieckie. W latach 2013-14 dokonano 

rewitalizacji ruin, wzniesiono nową wieżę na wzór starej i urządzono punkt 
widokowy na miasto i dolinę Wisły. 

 

  
                           Rynek                                                 Zamek krzyżacki i wieża Klimek 

 Rynek 
Dawniej na środku rynku stał gotycki ratusz i dom kupiecki.Do poł. XVIII wieku 
rynek taczała drewniana, jednopietrowa zabudowa zastąpiona barokowymi 
kamienicami. W czasie II wojny światowej niemal wszystkie budynki zostały 

zniszczone a potem odbudowane w stylu nawiązującym do pierwotnych kamienic. 
Na płycie rynku znajduje się ławeczka z postacią Mikołaja Kopernika ponieważ w 

1522 roku właśnie w Grudziądzu wygłosił on przed sejmikiem pruskim swój 
„Traktat o monecie” w którym głosił że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Rynek 
został odnowiony w 1010 roku. Odchodzą od niego urokliwe uliczki 

 
  

 



 
            Klasztor benedyktynek – pałac Opatki                                     Bazylika św. Mikołaja 

 Bazylika św Mikołaja 
Jest to najstarsza świątynia w Grudziądzu. Budowano ją etapami przez 150 lat. 
Niestety bogate gotyckie wyposażenie kościoła uległo zniszczeniu w XVI wieku 
kiedy w czasie reformacji przejęli go ewangelicy. Podczas ostatniej wojny kościół 

był mocno zniszczony. Wewnątrz znajdują się niezwykle cenne elementy 
wystroju; XIII-wieczna chcrzcielnica przywieziona prawdopodobnie przez 

Wikingów, fragmenty polichromii z końca XIV wieku  
Przejazd do Malborka na zakwaterowanie i obiadokolację  

6 lipca 2023, czwartek – 2 dzień 

Dzisiaj zwiedzamy Elbląg i płyniemy Kanałem Ostródzko-Elbląskim 

 Elbląg 
Elbląg to miasto usytuowane  na pograniczu  Żuław Wiślanych oraz Wysoczyzny 
Elbląskiej. Jest najstarszym miastem w województwie oraz jednym z 

najstarszych w Polsce. Pierwsza informacja o początkach Elbląga mówi o 
założeniu w 1237 roku zamku nad rzeką Elbląg przez rycerzy z Zakonu Szpitala 
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie pod dowództwem 

Hermana  Balka.  
 

 



W 1246 roku osada otrzymała przywilej lokacyjny na prawie lubeckim (prawa 

miejskie). Elbląg w XIV-XVI wieku, należał do Hanzy – związku gospodarczego 
skupiającego większość miast na obszarze basenu Morza Bałtyckiego i pobrzeza 

Morza Północnego . W drugiej połowie XVI wieku ulokowano w Elblągu angielską 
Kompanię Wschodnią, która dawała miastu na prawie pięćdziesiąt lat wyłączność 
na prowadzenie przez Anglię handlu z Rzeczpospolitą. Dwukrotnie Elbląg znalazł 

się w rękach Szwedów w XVII wieku. Po zakończeniu II wojny światowej, Stare 
Miasto zniszczone zostało prawie w stu procentach. Do końca lat sześćdziesiątych 

zniszczono i rozebrano praktyczne całą zabudowę staromiejską. W roku 1980 na 
terenie splantowanego Starego Miasta rozpoczęto badania archeologiczne, które  
kontynuowane są do czasów współczesnych. Wkrótce nastąpiła  odbudowa 

Starego Miasta z zachowaniem układu urbanistycznego i kamienicami 
nawiązującymi do ich dawnego wyglądu. Zwiedzając Elbląg, skupimy się głównie 

na Starym Mieście, gdzie wśród nowej struktury zachowały się wyjątkowej klasy 
zabytki architektoniczne, począwszy od katedry pw. św. Mikołaja, Bramy 
Targowej, Ścieżki Kościelnej, dawnego kompleksu szpitala św. Ducha 

(obecnie Biblioteka Elbląska), Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
(miejsce usytuowania pozostałości po zamku krzyżackim) czy też ocalałe 

kamieniczki. Mimo zniszczeń wojennych i barbarzyńskiej polityki rządów 
Bolesława Bieruta elbląska starówka jest jedną z ciekawszych w Polsce. Od lat 

80. trwa jej rewitalizacja - obecnie powstają w tym miejscu nowe kamienice, 
których fasady nawiązujące do dawnych stylów architektonicznych nadając tej 
dzielnicy zaskakującego i bardzo ciekawego wyglądu. 

 Brama Targowa 

Wysoka na 26 metrów gotycka brama pochodzi z XIV wieku. Stanowiła  fragment 

nieistniejącego już wewnętrznego pierścienia murów obronnych i była jednym z 
głównych punktów wjazdowych do miasta, a dziś pozostaje jedną z 

najważniejszych pamiątek po średniowiecznym Elblągu i jednocześnie jest 

jedynym zachowanym fragmentem oryginalnych umocnień obronnych. 

 Pomnik Piekarczyka 

Tuż obok Bramy Targowej stoi pomnik autorstwa Waldemara 

Grabowieckiego przedstawiający uśmiechniętego młodzieńca opartego o łopatę. 

Przypomina on mieszkańcom oraz odwiedzającym Elbląg turystom o bohaterskiej 
postawie lokalnego czeladnika piekarskiego, który dzięki zachowaniu zimnej krwi 

uratował miasto przed inwazją wojsk zakonu krzyżackiego. 
 

  

 



 Katedra św. Mikołaja - zabytkowa świątynia oraz punkt 

widokowy 

Jej budowa rozpoczęła się już w XIII wieku. W 1777 roku spłonęła od uderzenia 

pioruna. W 1906 roku budowla uzyskała nową wieżę (był to jeden z wyższych 

kościołów w Niemczech, obecnie jest to dziesiąty co do wielkości kościół w 

Polsce). Po zniszczeniach z czasów II wojny światowej zabytek staraniem kilku 

kolejnych proboszczów odzyskał dawny blask (do odbudowy użyto m. in. cegieł 

ze zburzonych kościołów na Pomorzu). Wewnątrz znajdują się elementy 
średniowiecznego wyposażenia, m. in. z dawnych elbląskich świątyń. 

 

 

 Ścieżka kościelna 

Wąskie przejście pomiędzy elbląskimi kamienicami należy do ostatnich reliktów 

średniowiecznego miasta. Uliczka określana w średniowiecznych dokumentach 

mianem "wąskiej" ciągnęła się pierwotnie przez większość miasta i łączyła ze 

sobą trzy świątynie: kościół św. Ducha, katedrę św. Mikołaja oraz kościół 
Mariacki przy klasztorze Dominikanów. Nie trudno więc zgadnąć, skąd bierze się 

jej nazwa. 

  



 Biblioteka Elbląska w dawnym szpitalu św. Ducha 

Dawny zespół szpitalny św. Ducha, w skład którego wchodził kościół oraz sale 

zajmowane przez potrzebujących chorych to dzisiaj Biblioteka Elbląska. Historia 
szpitala sięga 1242, został założony przez legata papieskiego i przez kilka wieków 

był najważniejszym szpitalem państwa krzyżackiego. Budynek nie przetrwał II 
wojny światowej. Po wojnie częściowo go odbudowano i przekształcono w 
miejską bibliotekę. 

 

  
                       Biblioteka Elbląska                                  Muzeum Archeologiczno-Historyczne - Podzamcze 

 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (w 

pozostałościach dawnego zamku) 

Ze zniszczonego w 1454 roku przez elbląskich mieszczan zamku krzyżackiego 

pozostały jedynie zabudowania podzamcza. O dawnej chwale kompleksu 
zamkowego, uchodzącego ponoć za najpiękniejszy w Prusach zaraz po zamku 

malborskim, przypomina jedynie tabliczka informacyjna. Dziś działa tu Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne podzielone na dwie oddzielne  placówki mieszczące 

się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach nazywanych Podzamcze oraz 
Gimnazjum. 

Budynek Gimnazjum – od 1525 roku działało w nim pierwsze w Polsce 

gimnazjum humanistyczne. Na wystawie "Relikty chwały Elbląga i 

regionu", zobaczymy m.in. wyroby rzemieślnicze (w tym konwisarskie i 

złotnicze), obiekty sakralne, obrazy oraz inne pamiątki przypominające o tym, że 

w czasach przynależności do Państwa Zakonnego, a później Królestwa Polski i 
Rzeczpospolitej Elbląg był istotnym ośrodkiem gospodarczym i militarnym. 

 

  



 

Budynek Podzamcze - dawniej mieściła się w nim słodownia. Prezentowana 
tutaj jest ekspozycja archeologiczna, z  nietypową wystawą przedstawiającą 

historię miasta o nazwie Elbląg Reconditus. Będziemy poruszać się  po wielkiej 

makiecie zniszczonej elbląskiej starówki.  

 

  

 

 

Zwiedzaniu towarzyszą  efekty dźwiękowe i poetyckie opisy artystki Lei 
Pradziński. Tu zobaczymy model fragmentu przedwojennego Starego Miasta wraz 
z wystawą o dawnych niemieckich mieszkańcach Elbląga, wystawę poświęconą 

wikińskiej osadzie Truso (wraz z modelem prezentującym jak mogła w 



rzeczywistości wyglądać). Niezwykle wciągająca jest wystawa przybliżająca realia 

pracy archeologów przeczesujących ruiny elbląskiego Starego Miasta wraz z 
odnalezionymi przez nich artefaktami (możemy się z niej na przykład dowiedzieć, 

że najlepiej zachowane obiekty odnajdywano w… latrynach!). 

Po przerwie kawowej udamy się na przystań skąd zabierze nas statek na rejs po 

kanale. 

 Kanał Elbląski zwany także Elbląsko-Ostródzkim  

w 2007 roku uznany został za pomnik historii i jeden z siedmiu cudów Polski. Nad 
projektem kanału zaczęto pracować w 1837 a prace rozpoczęto w 1844. 

Projektantem i realizatorem Kanału był Georg Jacob Steenke, który przyjął 
zlecenie Fryderyka Wilhelma II, pragnącego połączyć szlakiem żeglownym Prusy 
Wschodnie z Bałtykiem. Jest jedynym w Europie działającym systemem pochylni 

umożliwiającym pokonanie statkom stu metrowej różnicy poziomów wody 
pomiędzy Ostródą a Elblągiem 

 

  

Bez wątpienia  jedną z największych atrakcji tej wycieczki będzie możliwość 

wyruszenia w rejs słynnym Kanałem Elbląskim, będącym jednym 

z najważniejszych zabytków techniki na ziemiach polskich. Unikalnym elementem 

kilkugodzinnej wycieczki są słynne pochylnie, czyli mechanizmy służące 

do przeciągania statku "po trawie", dzięki którym możliwe jest pokonanie 

znacznej różnicy wysokości. 

  

Przejazd do hotelu na obiadokolację 

7 lipca 2023, piątek – 3 dzień 

Po śniadaniu jedziemy do Fromborka i na teren Wysoczyzny Elbląskiej  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Jacob_Steenke
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Wilhelm_II_Pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie


 Frombork 
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi dopiero z końca XIII wieku. Zniszczenie 
sąsiedniego Braniewa podczas powstań Prusów sprawiło, że biskup Henryk 

Fleming zbudował we Fromborku pierwszą katedrę. Doprowadziło to do szybkiego 

powstania miasta - w 1310 roku przyznano Fromborkowi prawa miejskie i 

wkrótce rozpoczęto wznoszenie nowej gotyckiej świątyni. Ufortyfikowane 
wzgórze katedralne oraz pobliskie miasteczko rozwijały się niezależnie. Ich 

administracyjne połączenie nastąpiło dopiero w 1926 roku. Frombork był często 

palony i niszczony podczas wojen polsko-krzyżackich (zarówno przez jedną i 

drugą stronę konfliktu). Jednak już od roku 1466 znalazł się w granicach 

Królestwa Polskiego i pozostał w nich aż do pierwszego rozbioru. W XVI 

wieku działał tu i pracował Mikołaj Kopernik. Złote lata miasta zostały przerwane 

przez najazd wojsk szwedzkich w roku 1626. Zrabowano i zniszczono praktycznie 

całe wyposażenie katedry. W 1705 roku miasto zostało zniszczone przez wielki 

pożar. Dodatkowo rządy pruskie przyczyniły się do utraty znaczenia  miasta 

mimo przeniesienia tu siedziby biskupa warmińskiego ponieważ Kościół utracił 
większość wpływów w regionie. 
 

 

Sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie XIX/XX wieku za sprawą pierwszych 

turystów, którzy przybywali tu obejrzeć miejsca związane z Mikołajem 
Kopernikiem. Niewielkie ożywienie gospodarcze z lat 30. przerwała klęska III 
Rzeszy. Tuż przed zdobyciem miasta przez Armię Czerwoną tysiące Niemców 

próbowało ucieczki po zamarzniętych wodach Zalewu Wiślanego. Wielu utonęło, 
zmarło lub zginęło od kul radzieckich samolotów. Po zakończeniu wojny 

opuszczony i zrujnowany Frombork (zniszczenia sięgały nawet 80% 
przedwojennej zabudowy) utracił prawa miejskie. Współczesny Frombork jest 
niewielkim i cichym miasteczkiem, czerpiącym główne dochody z turystyki. 

Pewną szansę na rozwój daje uznanie Fromborka za miejscowość uzdrowiskową 
(tutejsze wody okazały za odpowiednie do zabiegów leczniczych). Najważniejsze 

zabytki miasta znajdują się na widocznym już z daleka, zadrzewionym Wzgórzu 

Katedralnym.  

Wzgórze Katedralne 
Najważniejsze z zabytków Fromborka znajdują się na ufortyfikowanym wzgórzu 

katedralnym, które swoim wyglądem przypomina typową warownię. Tu 
zwiedzimy katedrę, muzeum w dawnym Pałacu Biskupim oraz punkt widokowy 
  



 

 

 Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny i św. Andrzeja we Fromborku 

Pierwszy stojący tu kościół był najprawdopodobniej drewniany. W 1329 roku 

biskup Henryk II Wogenap rozpoczął wznoszenie obecnej gotyckiej, murowanej 

świątyni. Nie wiemy kto sporządził projekt i kto kierował budową.  

 

    
  Dawna brama wjazdowa na Wzgórze Katedralne                       Katedra 
 

Kościół ukończono w roku 1388 za rządów biskupa Henryka III Sorboma.  Mimo 

częstych najazdów (wojny z Krzyżakami i ze Szwecją) oraz pożarów zabytek 

przetrwał do naszych czasów w prawie niezmienionej formie.  W latach 1839-41 

katedra została odrestaurowana i wykonano nowe polichromie - neogotyckie 

malowidła stworzył elbląski malarz Justus Bornowski. Podczas prac odkryto 
fragmenty malowideł gotyckich, które przemalowano tak aby współgrały z 
nowymi freskami. W czasie działań wojennych katedra została poważnie 

uszkodzona. Ze względu na zmiany granic trzeba było też zmienić przynależność 
diecezjalną katedry (przed wojną Frombork należał do metropolii wrocławskiej). 

Wprawdzie siedziba biskupów została przeniesiona do Olsztyna, ale tutejsza 
świątynia zatrzymała swój tytuł, a w roku 1965 została ogłoszona bazyliką 

mniejszą. W katedrze znajduje się grób Kopernika, który zmarł we Fromborku 
niedługo po wydaniu swojego dzieła O obrotach sfer niebieskich. Szczątki 



astronoma odkryto tu dopiero w 2005 roku. Na podstawie czaszki 

zrekonstruowano jego możliwy wygląd. A po porównaniu DNA z włosem 
pozostawionym w jednej z ksiąg, potwierdzono, że faktycznie odnaleziono  

szkielet, którego szukano od setek lat.  

 

  

Organy  są prawdziwą dumą bazyliki. Pierwszy taki instrument został zrabowany 
przez Szwedów. W latach 80. XVIII wieku gdański organomistrz Daniel Nitrowski 

zbudował nowe organy. W latach 30. rozpoczęto remont wysłużonego 
instrumentu - ze względu na jego zły stan zachowano jedynie barokowy 
prospekt, pod którym powstały nowe organy. Poważne zniszczenia przyniosła II 

wojna światowa, dlatego w latach 1960-68 konieczna była gruntowna 
renowacja. Latem organizowane są tu słynne koncerty organowe w ramach 

Międzynarodowego Festiwal Muzyki Organowej. Może uda nam się posłuchać 
krótkiego koncertu. 

 Wieża Radziejowskiego 

To dawna dzwonnica z przełomu XVI/XVII wieku, zbudowana w stylu gotycko-

barokowym, wzniesiona na styl włoski w pewnym oddaleniu od samej katedry. 
Stanowi najwyższy punkt Wzgórza Katedralnego.  
 

       

Nazwę zawdzięcza biskupowi Michałowi Radziejowskiemu który zlecił jej 
nadbudowanie na starszej części muru – bastei służącej do ustawiania dział. 

Wieża spłonęła w 1945 roku ale odbudowano ją na początku lat 70-tych. W wieży 
znajduje się przyrząd służący pokazaniu i udowodnieniu ruchu obrotowego Ziemi. 



Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka J.B.L. Foucaulta który pierwszy 

wykonał badanie na tym instrumencie. Na wieży jest dostępny a wysokości 70 m 
taras widokowy z którego można podziwiać panoramę miasta i okolic a także port 

i Zalew Wiślany. 

 Muzeum Mikołaja Kopernika 
Znajduje się w dawnym pałacu Biskupim. Poświęcone jest wielkiemu 
astronomowi i historii Fromborka oraz wyjątkowej kolekcji witraży fromborskich i 

braniewskich, zrekonstruowanych arcydzieł sztuki szklarskiej. Zbiory muzealne 
obejmują narządy astronomiczne należące do mistrza, ich rekonstrukcje, jego 
prace i rękopisy. Wśród pamiątek kopernikańskich znajdziemy 2 egzemplarze 

słynnego dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” z 1516 i 1617 r., które 
zrewolucjonizowało ówczesny świat astronomii,  

 

  

Po zwiedzeniu całego kompleksu Wzgórza Katedralnego – przerwa kawowa 

 Kadyny – dawna cesarska posiadłość 
Barokowy pałac w Kadynach został zbudowany z inicjatywy Jana Teodora 
Schliebena w 1688 r. Kolejnym jego właścicielem był Ignacy Działyński, który 

dokonał pierwszej przebudowy. Następne lata i przebudowy kolejnych właścicieli 
nadały pałacowi charakter klasycystyczny. Przełom wieków XIX i XX był czasem 
przejęcia majątku przez cesarza Wilhelma II, po tym kiedy to Artur Birkner 

zapisał wieś w testamencie właśnie jemu. Cesarz od pierwszej wizyty zakochał 
się w tej okolicy.  

 



Natychmiast sprowadził architektów z Berlina. Zarządził gruntowną odbudowę 

zaniedbanego folwarku, wybudowanie letniej rezydencji cesarskiej a także 
nowych domów dla pracowników folwarku wraz z innymi budynkami koniecznymi 

do funkcjonowania tamtejszej społeczności. Powstały poczta, szkołą, karczma a 
od 1905 roku zaczęła działać manufaktura ceramiczna. 

  
                                             Obiekty hotelowe – dawny pałac i zabudowa folwarku 

Ostatnim właścicielem był wnuk Wilhelma II – ks. Ludwik Ferdynand von Preußen 

który wraz z rodziną opuścił  majątek w 1944 r. uciekając przed Rosjanami. 
Po II wojnie światowej w majątku gospodarzył PGR, a w pałacu mieściły się jego 
biura. W latach 1951 – 2009 działała tu znana stadnina koni. Wraz z jej 

zamknięciem wyprzedano konie, wyposażenie oraz sprzęt rolniczy. Od 2014 roku 
majątek ma nowego właściciela, który stopniowo remontuje kolejne budynki. 

Obecnie w pałacu ma siedzibę luksusowy hotel Spa. Pooglądamy zabudowę z 
zewnątrz, poznamy dokładną historię majątku. 

Dąb Jana Bażyńskiego - Od XV do pocz. XVII wieku wieś należała do 

Bażyńskich. Najbardziej znana postać z rodu – rycerz Jan z Bażyn – zasłynął jako 
jeden z założycieli Związku Pruskiego. Jego imieniem nazwano pomnik przyrody 

– dąb rosnący na skraju wsi – jeden z najstarszych dębów szypułkowych w 
Polsce. Ma 25 m wysokości, 10 m obwód pnia, liczy sobie ok. 700 lat. 

Podejdziemy do dębu żeby uwiecznić go na fotografiach. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

8 lipca 2023, sobota – 4 dzień 

Po śniadaniu jedziemy na Mierzeję Wiślaną 

 Stegny kościół Najświętszego Pana Jezusa 
Według źródeł już w XV wieku w  Stegnie istniał kościół gotycki. W świątyni były 

prowadzone rokowania polsko – krzyżackie w ostatnich latach wojny 
trzynastoletniej w 1465 roku. Nie zachowały się o nim żadne informacje. Obecny, 
szachulcowy zbudowany został w latach 1681-83 przez protestantów. Po II 

wojnie światowej kościół został przejęty przez katolików. Unikatowe wyposażenie 
kościoła stanowi największy model statku w Polsce. Jest on darem załogi w 

podzięce za cudem uratowane życie. Autorem największego modelu statku w 
Polsce jest F.W. Wehlm. Pracę ukończono dzień przed Wigilią w 1872 roku. Sufit 
tego kościoła pokrywa największy obraz w Polsce i jeden z największych w 

Europie. Wymiary płótna to 35 na 18m, czyli 450m2. Dzieło zostało 
przytwierdzone specjalnymi gwoździami do drewnianej przybitki. Artysta swoją 

pracę wykonał w ciągu 4 miesięcy 1688 r. Shneider stosował tzw. Szkołę 
Niderlandzką, metodą opisywaną przez konserwatorów następująco: Malowidło 
wykonane było nie z palety, ale farbami przygotowanymi w naczyniach i 

nakładanymi jeden kolor na drugi kryjąco lub tzw. suchym pędzlem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzynastoletnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzynastoletnia


 

  
 

  
 

W centrum tego niepowtarzalnego dzieła znajduje się scena Zmartwychwstania, 
nad prezbiterium Sąd Ostateczny, zaś w rogach sceny z Nowego Testamentu. W 

obramowaniu swojego dzieła artysta umieścił wizerunek 12 Apostołów. 
Wyposażenie kościoła jest barokowe, a szczególną uwagę należy zwrócić na 
ołtarz główny z kopią Złożenia do grobu Caravagii, chrzcielnicę oraz przepiękne 

zdobienia ambony. Do czasu zakończenia II wojny światowej w 1945 r. świątynia 
znajdowała się we władaniu ewangelików, później została przejęta przez 

katolików. Co roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Organowy 
organizowany przez Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. 

 Muzeum Stuthoff w Sztutowie 
Historia obozu Stutthof rozpoczyna się 2 września 1939 roku kiedy przyjeżdża na 

miejsce pierwszy transport więźniów. Wśród około 150 osób znaleźli się 
nauczyciele, przedstawiciele duchowieństwa i działacze polityczni zaangażowani 
w działania na rzecz polskości z Gdańska. Obóz powstawał wraz z pierwszymi 

więźniami. Na początku znajdowały się tam tylko wojskowe namioty, kuchnia i 
umywalnia. To właśnie więźniowie przygotowywali teren pod kolejne budynki. W 

1942 roku Stutthof, po wcześniejszej wizycie kontrolnej Heinricha Himmlera, 
został uznany Państwowym Obozem Koncentracyjnym i włączony w struktury 
państwowe (okupacyjne). Latem tego samego roku, na terenie obozu 

uruchomiono pierwsze krematorium. W 1942 roku obóz został również 
rozbudowany, a na terenie nowej części miało znaleźć się miejsce dla 25 tysięcy 

więźniów. W 1943 roku nowym budynkiem na terenie KL Stutthof była komora 
gazowa. Od 1944 roku była ona wykorzystywana do uśmiercania więźniów. 
Ewakuacja obozu rozpoczęła się 25 stycznia 1945 roku. Trwała kilka miesięcy, a 

ostatnich więźniów transportowano drogą morską. 



 

  

 
9 maja 1945 roku na teren opuszczonego już obozu weszli żołnierze 48 Armii 

Frontu Białoruskiego. Zastali oni na terenie obozu około 150 więźniów. Podczas 
funkcjonowania obozu, przeszło przez niego ponad 110 tysięcy osób, z czego 

ponad połowa poniosła w nim śmierć. Podczas swojego funkcjonowania, obóz 
posiadał dwóch komendantów. Pierwszym z nich (2 września 1939 – 31 sierpnia 
1942) był SS-Hauptsturmführer Max Pauly. Drugim komendantem, który pełnił 

swoją funkcję do końca, pomimo, że opuścił teren obozu przed nadchodzącym 
frontem był SS-Sturmbannführer Paul Werner Hoppe. W 1962 roku uczczono 

pamięć więźniów obozu otwierając Państwowe Muzxeum Stuthoff, które 
obejmuje część zachowanych budynków i wyposażenia. W 1968 roku został 
odsłonięty Pomnik Walkii Męczeństwa wzniesiony wg projektu Wiktora Tołkina z 

napisem „ Los nasz dla Was przestrogą ma być nie legendą? 

 Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej 
W ubiegłym roku zakończyła się budowa jednej z najbardziej skomplikowanych 
inwestycji hydrotechnicznych w Polsce – kanału w Mierzei Wiślanej łączącego 

Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Łączna długość kanału to około 1300 
metrów bieżących, szerokość w najszerszym miejscu to 120 metrów i głębokość - 

5 metrów. Dzięki niemu po raz pierwszy w powojennej historii Polski będzie 
możliwość wpłynięcia na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskich wód 
terytorialnych.  

 

 

Do wykonania falochronów wykorzystano unikatową w skali świata technologię - 

prefabrykowane elementy „x-block plus”. Wcześniej użyto ich jedynie na zaporze 
wodnej Afsluitdijk – Tamie Osłonowej, będącej główną tamą i groblą w Holandii. 
Tam montowano je jednak na wodzie. Z kolei na Mierzei po raz pierwszy na 



świecie układano je pod wodą. Pracowali przy tym nurkowie, wykorzystano także 

ciężki sprzęt. W ramach budowy wykonać należało także serce tej inwestycji - 
śluzę z czterema bramami służącymi do jej zamykania. Śluza jest to 

najprawdopodobniej największy tego typu obiekt w Polsce - jej długość to 
niespełna 270 metrów, szerokość 25m. Głębokość sięga 6,5m poniżej poziomu 
wody, a wysokość ścian wraz z oczepami to ponad 9 metrów.  

Zadaniem śluzy jest ograniczenie mieszania się wód słodkich z Zalewu Wiślanego 
z wodami słonymi z Zatoki Gdańskiej oraz wyrównanie mogącej się tworzyć po 

obu stronach śluzy różnicy poziomu zwierciadła wody, dochodzącej do ok. 1,5 m. 
Jedna z największych hydrotechnicznych inwestycji zakładała także budowę 
układu drogowego z dwoma, obrotowymi mostami. To jedne z najdłuższych tego 

typu obiektów w Polsce. Dzięki nim ruch statków nie zakłóci ruchu 
samochodowego nad kanałem żeglugowym. Łączna długość jednego z dwóch 

mostów na Mierzei Wiślanej to ponad 60 m. Obejrzymy to dzieło techniki. 

 Krynica Morska  
Od niepamiętnych czasów wzdłuż Mierzei Wiślanej biegła droga handlowa z 
Gdańska do Sambii. W wieku XIII okolice te zamieszkiwane były przez 

słowiańskich Pomorzan oraz Prusów. Szlak komunikacyjny z Gdańska do 
Królewca skłonił komtura elbląskiego do obsadzenia w Krynicy Morskiej - 

karczmarza Mikołaja Wildenberga z którego gościnności korzystali kupcy, rycerze 
i inni wędrowcy podążający tym traktem. Pierwsze wzmianki o Krynicy Morskiej, 
wtedy jeszcze jako Kahlberg, pojawiają się w XV wieku. Po wojnie 

trzydziestoletniej i zniesieniu panowania krzyżackiego na tym terenie, król 
Kazimierz Jagiellończyk nadał całą mierzeję miastu Gdańsk. Wtedy też pojawiła 

się polska nazwa miejscowości – Łysica, która aż do roku 1958 była używana 
równolegle z nazwą Kahlberg. Rozwój Krynicy Morskiej jako kurortu morskiego 
rozpoczął się dopiero w 1840 roku kiedy to pięciu zamożnych kupców elbląskich 

założyło konsorcjum do spraw żeglugi po zalewie wiślanym, a szczególnie do 
obsługi linii Królewiec - Elbląg. Rok później parowiec o wdzięcznej nazwie 

"Jaskółka" przywiózł pierwszych gości letników. 
 

 
 

W 1905 roku nastąpił największy rozwój Krynicy Morskiej, do miejscowości 
doprowadzono elektryczność oraz wodociąg, powstawały kolejne pensjonaty i 

wille, wybudowano duże molo, na plaży zbudowano łazienki oraz uruchomiono 



zakład serwujący kąpiele w grzanej wodzie morskiej. Zaczęto organizować 

koncerty, regaty oraz imprezy sportowe. Niestety w 1939 roku wybuch wojny 
przerwał rozwój tego nadmorskiego kurortu. 3 maja 1945 roku wojska radzieckie 

zajęły Krynicę Morską, zniszczona została latarnia morska i wiele pensjonatów. 
Po zakończeniu wojny Krynica Morska stała się osadą rybacką. W latach 1945-
1947, stosowano nazwę Łysa Góra, będącą tłumaczeniem niemieckiej nazwy. W 

1947 r. wprowadzono polską nazwę – Łysica. 
 

  
 

  

Od roku 1959 Krynica Morska posiadała status osiedla (nieznany we 
współczesnym podziale administracyjnym twór pośredni pomiędzy miastem a 

wioską), następnie – w latach 1973-1991 była wioską w gminie Sztutowo. W 
roku 1991 nadano Krynicy Morskiej status miasta (włączono do niego również 

Przebrno i Nową Karczmę). W latach PRL-u powstały w Krynicy Morskiej liczne 
domy wczasowe, istniejące do dnia dzisiejszego. Po roku 1989 miejscowość w 
dalszym ciągu dynamicznie się rozwijała, dzięki korzystnemu malowniczemu 

położeniu. 
Powrót do hotelu na obiadokolacje 

9 lipca 2023, niedziela – 5 dzień 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu pojedziemy zwiedzać zamek w Malborku. 

 Zamek krzyżacki w Malborku 
Jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy o powierzchni około 21 
hektarów, arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego 

średniowiecza . Ten malowniczo usytuowany nad Nogatem kompleks trzech 
zamków, przez 150 lat był stolicą państwa krzyżackiego. W 1997 roku Zamek w 
Malborku wpisano na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

UNESCO. Zwiedzimy zamek z przewodnikiem, spędzimy w nim ok. 3 godzin. 



 

 

W Zamku Średnim zobaczymy między innymi Wielki Refektarz i pierwsze piętro 
Pałacu Wielkich Mistrzów – obiekty stanowiące prawdziwe arcydzieła architektury 

gotyckiej. Po przejściu przez most nad tzw. suchą fosą, wkroczymy do Zamku 
Wysokiego, czyli siedziby głównego konwentu krzyżackiego w Prusach i na 

Pomorzu. Tam dostępne są malownicze tarasy wraz z kaplicą grzebalną wielkich 
mistrzów, główny dziedziniec , krużganki i tzw. Kapitularz , ale nade wszystko 
kościół Najświętszej Marii Panny i mroczne wnętrze wieży sanitarno-obronnej 

Gdanisko. 

   

  

Po zakończeniu zwiedzania i krótkiej przerwie wyruszymy w drogę powrotną. Na trasie 

zjemy zorganizowany obiad.  



 

CENA 

 1420 zł/os + wstępy 90 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 426 zł/os 

 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1400 
zł/os +wstępy 90 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) –zaliczka - 420 zł/os 

Uwaga : rejs statkiem po kanale Ostródzko-Elbląskim 
najbardziej atrakcyjnym fragmentem (4 pochylnie – 
statek „jedzie”po trawie) kosztuje – 70 zł/os. Osoby 
chętne na udział w rejsie proszone są o dodatkową 
wpłatę 70 zł wraz z zaliczką. 

 

Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika terenowego po Żuławach  

 obsługa przewodnika miejskiego po Grudziądzu 

 przewodnicy  w obiektach 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  90 zł /os 

1 dzień 

Grudziądz – brak wstępów 

2 dzień 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne – 18 zł/os 

3 dzień 

Frombork katedra + koncert organowy – 16 zł/os 

Frombork wieża Radziejowskiego – 9 zł/os 

Frombork Muzeum Mikołaja Kopernika – 9 zł/os 



4 dzień 

Stegny kościół – 3 zł/os 

Muzeum Stuthoff – wstęp bezpłatny 

5 dzień 

Muzeum Zamkowe w Malborku trasa historyczna – 35 zł/os  

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizowanych 

punktów programu bez uszczerbku dla całości programu 

 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega sobie 
możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu wyjazdu 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


