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KANAŁ ELBLĄSKI / ELBLĄG CANAL

Czy płynąłeś kiedyś statkiem po trawie? Jeśli nie, to musisz spróbować!
Od strony Elbląga statek przepływa przez Jez.Drużno, a potem jest
wciągany na specjalnym wózku, aby pokonać różnicę w wysokości terenu.
W sumie jest 5 takich pochylni. Jeśli wybierzesz trasę w kierunku Elbląga,
wtedy popłyniesz "w dół".
Jeśli chcesz zarezerwować bilet na tę niezwykłą atrakcję, to skontaktuj się
z Żeglugą Ostródzko - Elbląską.
Możesz też podjechać do którejś z pochylni autem lub rowerem.
Przykładowa trasa do Pochylni Jelenie:
https://goo.gl/maps/fb6mXjDtJDE2

1. Pochylnia Całuny
2. Pochylnia Jelenie
3. Pochylnia Oleśnica
4. Pochylnia Kąty
5. Pochylnia Buczyniec

Have you ever "sailed" on the grass? If not, then you must try!

Żegluga Ostródzko-Elbląska
www.zegluga.com.pl
info@zegluga.com.pl
elblag@zegluga.com.pl

From the Elbląg direction, the ship passes through Druzno Lake, and then
the ship is pulled up on a special trolley to overcome the difference in the
height of the terrain. There are 5 such ramps in total. If you go in the
direction of Elblag then the ship is pulled down.
If you want to book a ticket for this amazing attraction, contact Żegluga
Ostródzko - Elbląska.
You can also go by car or bike to one of the ramps. The sample route to
Jelenie ramp: https://goo.gl/maps/fb6mXjDtJDE2

KANAŁ ELBLĄSKI / ELBLĄG CANAL - BUCZYNIEC

W nawiązaniu do Kanału Elbląskiego powiemy dlaczego warto
przespacerować się po pochylni w BUCZYŃCU:
- Izba Historii Kanału Elbląskiego - tu możesz poznać sposób działania
pochylni i ich historię
- Pomnik poświęcony inż. G.J.Steenke, twórcy Kanału Elbląskiego
- Pięknie odnowiony deptak dookoła pochylni
- Maszynownia - podobno oficjalnie nie jest otwarta do zwiedzania, ale
słyszeliśmy, że niektórym się udało ;)
Jak dojechać do pochylni w Buczyńcu: https://goo.gl/maps/pJMFqR3eDir
A po wycieczce proponujemy wizytę w jednej z najlepszych lodziarni w
okolicy: Lodziarnia Jankowscy w Pasłęku, lub Lodziarnia Tradycja w
Elblągu :)

In reference to Elblag Canal we will tell you why it's worth talking a walk
along the ramp in BUCZYNIEC:
- Museum (Izba Historii Kanału Elbląskiego) - here you can learn how the
ramps works and their history
- The monument dedicated to eng.G.J.Steenke, the creator of Elblag Canal
- A beatiful renovated promenade along the ramp
- The engine room - officially it is not open to visitors, but we have heard
that some have succeeded ;)
How to get to Buczyniec ramp: https://goo.gl/maps/pJMFqR3eDir
And after the trip, we suggest to visit the one of the best ice cream shops in
the area: Lodziarnia Jankowscy in Pasłęk, or Lodziarnia Tradycja in Elbląg
:)

1. Muzeum / Museum
2. Pomnik / Monument
3. Deptak / Promenade
4. Maszynownia / Engine room

PASŁĘK

25 kilometrów od Elbląga leży PASŁĘK, zwany w dawnych czasach Pruską
Holandią.
Co warto zobaczyć?:
* Kamieniczki na Starym Mieście
* Zamek Krzyżacki z XVIw
* Mury miejskie z basztami i bramami wokół Starego Miasta
* Jeśli grasz w golfa to znajdziesz tu jedyne w okolicy pole golfowe Sand
Valley Golf Resort
* Co roku latem odbywają się tutaj zawody balonowe Świętojańskie
Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza
* Plaża nad jeziorem: https://www.plazujemy.pl/plaza,plaza-w-paslekunad-jeziorem…

25 kilometers from Elblag is PASŁĘK, called also as Prussian Holland.
What is worth seeing?:
* Tenement houses in the Old Town
* Teutonic Castle from the 16th century
* City walls with towers and gates around the Old Town
* If you play golf you will find here the only golf course in the area
(https://www.facebook.com/sandvalley/ )
* Balloon competitions take place here every summer
(https://www.facebook.com/SwietojanskieZawodyBalonoweImBogu…/ )
* Beach by the lake: https://www.plazujemy.pl/plaza,plaza-w-pasleku-nadjeziorem…

1. Kamieniczki / Houses
ul. Krasickiego
2. ZAMEK / CASTLE
Pl.Św.Wojciecha 5
3. MURY MIEJSKIE / City walls
Brama /Gate: ul.Kościuszki
Baszta/Tower: ul.Krasickiego
4. Pole golfowe / Golf course
ul.Sand Valley 23
5. Plaża / Beach
ul.Partyzantów 28

MENNONICI / DUTCH MENNONITES

Co wiąże Holendrów z naszą okolicą? Pierwsi osadnicy holenderscy zostali
tu sprowadzeni w XIIIw. To oni założyli miasto Pasłęk, zwane Holandią, a
potem Pruską Holandią. Potem w XVIw. na tereny obecnych Żuław przybyli
holenderscy Mennonici, którzy wiedzieli jak poradzić sobie z tym trudnym
terenem zalewowym.
Gdzie dziś możecie odnaleźć ślady Mennonitów?:
- cmentarze mennonickie, np w miejscowości Stogi k/Malborka, Szaleniec
- budynek dawnego Zboru Mennonickiego w miejscowości Jezioro
- szpalery wierzb - symbol Żuław, sadzone by pochłaniały i odparowywały
wodę

What connects the Dutch with our neighborhood? The first Dutch settlers
were brought here in the 13th century. They founded the city of Pasłęk,
known as Holland, and then the Prussian Holland. Then in the sixteenth the
Dutch Mennonites came to the area of present Żuławy region, they knew
how to deal with this difficult flood plain.
Where can you find traces of Mennonites today?:
- Mennonite cemeteries, for example in Stogi (near Malbork) or Szaleniec
villages
- building of the former Mennonite Church in Jezioro village
- rows of willows - the symbol of Żuławy region, planted to absorb and
evaporate water

1. Cmentarz w Stogach /
Cementery in Stogi
2. Cmentarz w Szaleńcu /
Cementery in Szaleniec
3. Zbór mennonicki w Jeziorze/
Mennonite Church in Jezioro

ZULAWY

Płaskie pola poprzecinane kanałami, wierzby, stare chaty, cisza... Piękne,
chociaż trudne dla rolników - Żuławy.
To tutaj holenderscy Mennonici pomagali opanować Matkę Naturę i
uprawiać te podmokłe tereny.
Co warto zobaczyć?:
- najniższy punkt Polski - w Raczkach Elbląskich - 1,8m p.p.m.
- nieczynny most zwodzony z 1935r. (https://goo.gl/maps/oB3a6n6zvd82)
- wiatrak holenderski w Palczewie (https://goo.gl/maps/vtVt17AJg8G2)
- pompa parowa w Różanach z 1911r.
(https://goo.gl/maps/kjFvoJ4MPwH2)

1. Raczki Elbląskie
2. Most / Bridge
3. Wiatr / Windmill

Polecamy te tereny szczególnie na wycieczki rowerowe!

4. Pompa Parowa / Steam pump
Flat fields cut by canals, willows, old huts, silence ... Beautiful, although
difficult for farmers - Żuławy region.
It was here that the Dutch Mennonites helped to master Mother Nature and
cultivate these wetlands.
What is worth seeing?:
- the lowest point of Poland - in Raczki Elbląskie - 1.8m below sea level
(Https://goo.gl/maps/6Y3xzVHyMEE2)
- closed drawbridge from 1935 (Https://goo.gl/maps/oB3a6n6zvd82)
- Dutch windmill in Palczewo (https://goo.gl/maps/vtVt17AJg8G2)
- a steam pump in Różany from 1911.
(Https://goo.gl/maps/kjFvoJ4MPwH2)
We recommend these areas especially for bike tours!

DOMY PODCIENIOWE

Domy podcieniowe są jednym z najbardziej charakterystycznych
elementów Żuław. Są to domy, gdzie u szczytu lub przy dłuższej ścianie
przylega wsparta na kolumnach wystawka. Powstały podcień
wykorzystywany był jako miejsce spotkań lub pracy. Poniżej znajdziesz
listę niektórych miejscowości, gdzie możesz je zobaczyć.
- Kępniewo (https://goo.gl/maps/Shf5mxpzgzp)
- Stalewo (https://goo.gl/maps/adrvpoCT5bC)
- Rozgart (https://goo.gl/maps/mCeZxCcmR6p)
- Marynowy (https://goo.gl/maps/q5AdF4LngJB2)
- Lubieszewo (https://goo.gl/maps/A93qNy8rfUS2)
- Żelichowo (https://goo.gl/maps/Bgok1BiF5go)
- Trutnowy (https://goo.gl/maps/DQbvWKDyHxs)
- Nowa Cerkiew (https://goo.gl/maps/sbm2oZuvuBo)
- Nowy Staw (https://goo.gl/maps/xRonLrmtBcD2)

Arcaded houses are one of the most characteristic elements of Żuławy
region. These are houses where at the top or at the longer wall there is an
extended floor supported by columns. The arcade that was created was
used as a meeting or work place.
Below you will find a list of some places where you can see them.

1. Kępniewo
2. Stalewo
3. Rozgart
4. Marynowy
5. Lubieszewo
6. Żelichowo
7.Trutnowy
8. Nowa Cerkiew
9. Nowy Staw

ŚW.GAJ

W okolicach Św.Gaju w 997r. zginął męczeńską śmiercią Św.Wojciech. Co
roku odbywają się tu uroczystości przed ołtarzem polowym otoczonym
stacjami Drogi Krzyżowej. Warto również odwiedzić Sanktuarium
Św.Wojciecha.
Jak dojechać: https://goo.gl/maps/EzYBbJ1mUY12

1. OŁTARZ POLOWY / FIELD ALTAR
2. Sanktuarium / Sanctuary

In 997 in the vicinity of Św.Gaj, St. Adalbert of Prague died a martyr's
death. Every year celebrations take place here in front of the field altar
surrounded by Stations of the Cross. It is also worth visiting the Sanctuary
of St. Adalbert of Prague.
How to get there: https://goo.gl/maps/EzYBbJ1mUY12

KAMIENIEC

Historia miłosna! ❤
Pałac w Kamieńcu został zbudowany w XVIIIw. i był położony przy drodze z
Berlina do Królewca. Od 1 kwietnia do 6 czerwca 1807r. swoją kwaterę miał
tutaj Napoleon Bonaparte - w tym czasie spędził tu 3 tygodnie ze swoją
metresą Marią Walewską. Jeśli chcesz poznać szczegóły tego romansu
polecamy film "Pani Walewska" z 1937r. z Gretą Garbo! :)
https://goo.gl/maps/QHwFzUVGysG2
https://www.facebook.com/FundacjaDziedzictwoWarmiiiMazur/

A love story! ❤
Palace in Kamieniec was built in the 18th century and was located on the
road from Berlin to Kaliningrad. From April 1 to June 6, 1807 Napoleon
Bonaparte stayed at the palace - during this time he spent three weeks here
with his mistress Maria Walewska. If you want to know the details of this
romance, we recommend the film "Conquest" (1937) with Greta Garbo! :)

1. Kamieniec
www.facebook.com/
FundacjaDziedzictwoWarmiiiMazur/

NOWY DWÓR GDAŃSKI

Zapraszamy również do malowniczego miasteczka - Nowego Dworu
Gdańskiego - zwanego także stolicą Żuław Wiślanych. Co warto
zobaczyć?:
�� budynki z XVIII i XIXw. przy Pl. Wolności, ul.Kopernika, Sikorskiego i
Wejhera
�� muzeum Żuławski Park Historyczny - mieszczące się w pięknym
starym budynku, gdzie dowiesz się więcej o tym regionie
(https://www.facebook.com/ZulawskiParkHistoryczny/)
�� Żuławska Kolej Dojazdowa - oprócz podziwiania pięknych
krajobrazów dojedziesz nią nad morze bez stania w korkach ;)
https://www.facebook.com/Zulawska.Kolej.Dojazdowa/

We also invite you to the picturesque town - Nowy Dwór Gdański - also
known as the capital of the Żuławy Wiślane region. What is worth seeing?:
�� buildings from the 18th and 19th century at Wolności Square,
Kopernika, Sikorskiego and Wejhera street
�� the Żuławy Historical Park museum - located in a beautiful old
building, where you will learn more about the region
(https://www.facebook.com/ZulawskiParkHistoryczny/)
�� Narrow Gauge Railway (Żuławska Kolej Dojazdowa) - apart from
admiring beautiful landscapes, you will reach the seaside without standing
in the traffic jams ;)

1. Kamieniczki / Houses
2. Muzeum / Museum
Ul.Kopernika 17
http://zph.org.pl/
3. ŻuŁawska Kolej DOjazdowa /
Narrow Gauge Railway
Ul.Dworcowa 29
https://kolejzulawska.pl

MALBORK

Czy wiesz, że Zamek w Malborku jest jednym z największych zamków na
świecie i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Tutaj
przeniesiesz się w czasy średniowiecza i Zakonu Krzyżackiego. A oprócz
"zwykłego" zwiedzania polecamy również:
- Nocne zwiedzanie Zamku
- Oblężenie Malborka - coroczna (lipiec) inscenizacja wydarzeń z 1410r.
- spektakl Światło i Dźwięk - codziennie wieczorem od maja do września
Aktualnych informacji i cen szukaj na stronie:
http://zamek.malbork.pl/bilety
A najmlodszym polecamy wizyte w Parku Dinozaurow :)

Do you know that Castle in Malbork is one of the biggest castles in the
world, and is designated by UNESCO as World Heritage Site? Here you can
feel like in the Middle Ages and times of the Teutonic Order. And in addition
to "regular" sightseeing, we also recommend:
- Night tours in the Castle
- Siege of Malbork - annual (July) staging of events from 1410
- Light and Sound performance - every evening from May to September
For current information and prices, please visit:
http://zamek.malbork.pl/bilety
For the youngest we recommend a visit to the Dino Park :)

1. ZAMEK / CASTLE
UL.Starościnska 1, malbork
www: zamek.malbork.pl
2. PARK dinozaurów / DINO park
ul.Toruńska 61, malbork
www: dinopark.malbork.pl

KROSNO K/ORNETY

Ok 60km od Elbląga jest jeden z najpiękniejszych kościołów w tym regionie
- Sanktuarium Maryjne w Krośnie koło Ornety. Kościół został zbudowany w
1720r. Nie ma tu wielu turystów, co powoduje, że przeważnie w ciszy
można zwiedzić i przespacerować się urokliwymi krużgankami.
Jak dojechać: https://goo.gl/maps/Xo4MSdF6mmS2
Więcej informacji: http://www.sanktuariumkrosno.pl/sanktuarium-12835

About 60km from Elbląg is one of the most beautiful churches in this region
- the Marian Sanctuary in Krosno near Orneta. The church was built in 1720.
There are not many tourists here, which means that you can visit and take a
walk through the charming cloisters mostly in the silence.
How to get there: https://goo.gl/maps/Xo4MSdF6mmS2

1. SAnktuarium / sanctuary
Krosno
www.sanktuariumkrosno.pl/

DWORKI

Nasz region jest pełen dworków i pałacyków z dawnych czasów (kiedy na
tych terenach były Prusy Wschodnie). Niektóre z nich są pięknie
odremontowane, niektóre niestety wkrótce znikną z krajobrazu... dlatego
warto zrobić sobie wycieczkę po najciekawszych z nich
(poniżej nasze propozycje ⤵).

Our region is full of the mansions from old times (when East Prussia was
here). Some of them are beautifully renovated, some will disappear soon..
so it is worth taking a tour to see the most interesting of them (below is the
list of our suggestions ⤵).
- Słobity: https://goo.gl/maps/rzsypaD2e5s
- Gładysze: https://goo.gl/maps/qdup4nda2542
- Anglity: https://goo.gl/maps/npjBnvvmBVK2
- Bogatyńskie: https://goo.gl/maps/Gsmg5m7szUs
- Kwitajny: https://goo.gl/maps/k2N3YDmeh472
- Ponary: https://goo.gl/maps/VG6KrmSPi6v
- Powodowo: https://goo.gl/maps/umtV1kADRuA2
- Jaśkowo: https://goo.gl/maps/uWL9KfCwmbm
- Kamieniec: https://goo.gl/maps/hCf8SAA2uWz
- Waplewo Wielkie: https://goo.gl/maps/kSxo86LFtQU2
- Drulity: https://goo.gl/maps/DNAYTBYKusP2

1. Słobity
2. Gładysze
3. Anglity
4. Bogatyńskie
5. Kwitajny
6. Ponary
7. Powodowo
8. Jaśkowo
9. Kamieniec
10. Waplewo Wielkie
11. Drulity

