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Zaproszenie 
do odkrywania Szlaku 

Kanału Elbląskiego

Statek na pochylni 
fot. arch. Starostwa Powiatowego 
w Elblągu

Podróż drogowym Szlakiem Kanału 
Elbląskiego to przygoda: dla miło-
śników zabytków techniki, dla tych, 
którzy kochają dziką, malowniczą 

przyrodę, wreszcie dla tych, którzy chcą 
poznać niezwykłą historię tych terenów, 
której świadectwem są wspaniałe zamki, 
pałace, kościoły i pamiętające zamierz-
chłe czasy miasta i osady. 

Kraina Kanału Elbląskiego jest poło-
żona pomiędzy Ostródą, Iławą a Elblą-
giem i obejmuje swym zasięgiem zarów-
no wyżynne, polodowcowe krajobrazy, 
gdzie wśród leśnych pagórków ukrywają 
się czyste i dzikie jeziora, jak i przywodzą-
ce na myśl Holandię równiny. Skojarze-
nie z Niderlandami nie jest przypadkowe. 
To właśnie goszczący tu setki lat temu 
Holendrzy zamienili położone w depresji 
tereny w żyzne pola uprawne, budując labi-
rynty rowów melioracyjnych. Do dziś, gdy 
mijamy położone na szlaku Kanału Elblą-
skiego senne wsie i przysiółki, na każdym 
kroku towarzyszy nam krajobraz nieskażo-
ny przemysłem ani nawet przemysłowym 
rolnictwem. 

Osią tego obszaru jest Kanał Elbląski, 
od którego kraina wzięła swoją nazwę. To 
on – ze swą wspaniałą hydrotechniczną in-
frastrukturą i malowniczym położeniem – 
jest magnesem, który przyciąga turystów z całego świata. Każdy z nich znajdzie 
tu coś dla siebie: wodniacy mogą wybrać się w rejs statkiem pasażerskim, łodzią 
żaglową lub kajakiem; rowerzyści mają do dyspozycji ponad 600 km wyznako-
wanych szlaków, a osoby poszukujące ciszy, spokoju i wspaniałych warunków 
do relaksu odnajdą je w licznych miejscowościach o uzdrowiskowym klimacie. 

Drogowy Szlak Kanału Elbląskiego jest tak poprowadzony, by turysta mógł 
kompleksowo i wygodnie poznać całe jego otoczenie. Drogi często odbijają od 
koryta kanału na znaczną odległość, wiodąc przez miejscowości szczególnie cen-
ne dla historii i dziejów tej krainy. Proponowana, wyznakowana trasa w formie 
pętli jest raczej luźną wskazówką do zwiedzania niż obligatoryjnym szlakiem. 
Sieć krętych, malowniczo wijących się między jeziorami i morenowymi wzgó-
rzami dróg pozwala na dowolną konfigurację przebiegu podróży i dostosowanie 
jej do własnych potrzeb, możliwości czasowych, indywidualnych zainteresowań 
itp. By w pełni cieszyć się odkrywaniem Krainy Kanału Elbląskiego, warto przed 
wyjazdem zaopatrzyć się w mapę. Podróż przebiegać będzie przez Pojezierze 
Iławskie i Żuławy Wiślane: dwa zupełnie odrębne – patrząc na rzeźbę terenu czy 
szatę roślinną – regiony geograficzne, co czyni ją jeszcze bardziej fascynującą. 

Szerokiej drogi!
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Rozdział I.
Krótki rys geograficzno-
-historyczny

Położenie
Trasa przebiega przez tereny należące ad-
ministracyjnie do województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Łączy dwie niezwykłe 
krainy geograficzne: Pojezierze Iławskie 
oraz Żuławy Wiślane. 

Pojezierze Iławskie jest drugim co do 
wielkości (po Mazurskim) pojezierzem 

w Polsce. Od zachodu ogranicza je dolny bieg Wisły, od wschodu środkowy 
bieg Pasłęki. Największym akwenem pojezierza jest Jeziorak – najdłuższe je-
zioro w Polsce. Aby podkreślić wyjątkowe walory przyrodnicze tych terenów 
w 1993 r. utworzony został Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Obejmuje 

on m.in. jezioro Jeziorak, rosnące po jego zachodniej stronie Lasy 
Iławskie oraz słynące z wyjątkowej przejrzystości Jezioro Jasne. 
Samo pojezierze jest – jak na standardy geologiczne – dość mło-
de: lądolód ukształtował je zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu. 
To dzięki niemu w polodowcowym krajobrazie możemy wyróżnić 
malownicze pagórki moreny czołowej, morenę denną, rozległe pola 
sandrowe i liczne zagłębienia po martwym lodzie, dziś wypełnione 
wodami jezior. Różnice wysokości są znaczne; najwyższe punkty 
przekraczają 135 m n.p.m.

Zupełnym przeciwieństwem Pojezierza Iławskiego są  Żuławy. 
Cała kraina jest bardzo wyraźnie wyodrębniona od sąsiadujących 
z nią terenów: z płaskim krajobrazem deltowym silnie kontrastują 
ostro zarysowane krawędzie otaczających ją wysoczyzn moreno-
wych. Aż 28% Żuław to depresje, czyli obszary położone poniżej 
poziomu morza. Geologicznie Żuławy są najmłodszymi spośród 
wszystkich polskich ziem. Jeszcze około 4 tys. lat temu tereny te 
były bałtycką zatoką. Powstały w wyniku nanoszenia piachów, 
mułów i iłów przez Wisłę, rozlewającą się tu w deltę. Proces odbie-
rania tych terenów morzu wciąż trwa, m.in. dzięki ludzkiej pracy. 

Od XVI w. sprowadzeni na te ziemie Holendrzy zaczęli budować niezwykle 
sprawny system melioracyjny, dzięki któremu zamieniali mokradła i bagniska 
w pola uprawne. Dziś całe Żuławy przecina ponad 11 tys. km rowów odprowa-
dzających wodę.

Klimat
Osoba planująca wyprawę drogowym Szlakiem Kanału Elbląskiego nie powinna 
spodziewać się tu warunków pogodowych w zdecydowany sposób odbiegają-
cych od reszty kraju. W tej części Polski klimat kontynentalny ściera się z klima-
tem morskim, co może powodować mocniejsze wahania pogody, jednak turysta, 
przyzwyczajony do zaskakującej polskiej aury, nie powinien tego odczuć. Tem-
peratury, opady czy liczba słonecznych dni w ciągu roku mieszczą się w średniej 
krajowej. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura to 17,5ºC), 
a najzimniejszym styczeń, ze średnią temperaturą -3ºC. Wiatry wieją tu śred-
nio z prędkością 3–4 m/s z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego.

Widok na jezioro Jeziorak 
fot. arch. Starostwo Powiatowe 
w Iławie
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Lokalna odrębność klimatyczna Żuław przejawia się w dużej wilgotności po-
wietrza i gruntu, związanej z wysokim poziomem wód gruntowych oraz lokal-
nym wpływem morza. Stąd tak częste występowanie w tym rejonie mgieł przy-
ziemnych, krótszy okres przymrozkowy i łagodniejsze zimy.

Dojazd
Teren, przez który przebiega szlak, jest dobrze skomunikowany z resztą kra-
ju.  Jeśli chodzi o transport samochodowy, to oś zwiedzanego obszaru sta-
nowi droga krajowa nr 7, która prawie na całej 
długości szlaku ma status drogi ekspresowej S7 
(od Elbląga do Miłomłyna). Biegnie przez niemal 
całą Polskę, od morza aż do podnóża Tatr, dlate-
go łatwy dojazd mają zarówno turyści z pobli-
skiego Trójmiasta, jak i ci z południowej i połu-
dniowo-wschodniej Polski. 

Z zachodu w opisywane rejony dociera droga 
krajowa nr 16, przedłużenie biegnącej przez Po-
znań i Bydgoszcz drogi krajowej nr 5. To wygod-
na trasa, poprowadzona równoleżnikowo od wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, przez war-
mińsko-mazurskie, aż do podlaskiego. Bez pro-
blemu dojadą nią do Ostródy turyści spędzający 
czas na Mazurach. 

Podróżujący mają do dyspozycji także połącze-
nia kolejowe. Bezpośrednie pociągi docierają do 
Ostródy praktycznie z każdej części Polski. Miasto 
ma połączenie m.in. z Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem i Krakowem. Do Elblą-
ga dojedziemy z Warszawy, Katowic, Częstochowy oraz miast północnej Polski: 
Gdańska, Koszalina i Szczecina. Miasto łączy też linia z Kaliningradem. Dobre po-
łączenie posiada również Iława, do której dotrzemy bez przesiadek z Wrocławia, 
Poznania, Łodzi, Gdańska, Krakowa i Warszawy. 

Ochrona przyrody
Szlak Kanału Elbląskiego wiedzie przez zakątki Polski nieskażone przemysłem 
i ekstensywną działalnością człowieka. Dzikie lasy, jeziora w odległych od ludz-
kich siedzib dolinach, meandrujące pomiędzy nimi rzeki – to wszystko sprzyja 
bytowaniu tu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Chcąc zachować to bogactwo 
naturalne, powołano do istnienia liczne rezerwaty, park krajobrazowy oraz inne 
formy ochrony przyrody. 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (PKPI)
Położony w środkowej części Pojezierza Iławskiego park krajobrazowy zaj-
muje powierzchnię ponad 25 tys. ha, do której przylega 18 tys. ha otuliny. 
Administracyjnie obejmuje fragmenty gmin: Iława (z miastem włącznie), Sta-
ry Dzierzgoń, Susz oraz Zalewo. Na terenie parku dominuje młody krajobraz 
 polodowcowy. Pagórki to pozostałości moreny czołowej i moreny dennej, 

Przy drogach lokalnych wciąż można 
spotkać malownicze krzyże i kapliczki 
fot. Tomasz Maciejczyk
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pomiędzy nimi kryją się liczne jeziora oraz rozległe pola sandrowe. PKPI obej-
muje najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary Pojezierza Iław-
skiego z dominującym jeziorem Jeziorak, a także 42 inne zbiorniki wodne. 
Do najciekawszych z nich należy Jezioro Jasne. Jest wyjątkowo czyste – przej-
rzystość jego wód wynosi w niektórych miejscach nawet 15 m!

W parku występują rzadkie gatunki fauny i flory. Okolice Jezioraka są 
ostoją czapli, kormoranów, żurawi, bielików, rybołowów i kań rudych. Grą-
dy i bory mieszane zamieszkują sarny, jelenie, dziki i łosie. Zimą spotkać tu 
można wilki. 

Na terenie PKPI znajdziemy też pomniki przyrody. Do najciekawszych na-
leżą: Gruba Sosna o obwodzie 310 cm (na południe od Siemian, przy drodze 
leśnej) oraz Aleja Napoleona, czyli szpaler starych sosen zdobiących drogę grun-
tową z Szymbarku do szosy Iława – Susz.

Jezioro Druzno 
fot. Joanna Pruszyńska

Aleja Napoleona 
fot. Joanna Pruszyńska

Rezerwaty przyrody na terenie 
Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
   Rezerwat „Czerwica”

Obszar chroniony obejmuje półwysep oraz dwie wyspy na jeziorze Czerwica. Miejsce to do niedawna było znane z zamieszkującej je kolonii 
kormoranów, które gniazdowały głównie na starym buku (dziś już powalonym).  Niestety, w 2010 r. te wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt ptaki opuściły kolonię i do tej pory nie wróciły. Rezerwat zarośnięty jest starodrzewem sosny, dębu i buka. 

  Rezerwat „Jezioro Gaudy”
Utworzony dla ochrony jeziora Gaudy i przylegających doń od wschodu terenów bagiennych. To miejsce zamieszkiwane przez rzadkie w  skali 
europejskiej ptactwo, w tym bociany czarne, bieliki oraz orliki krzykliwe i  grubodziobe. W sumie stwierdzono tu występowanie 124 gatun-

ków ptaków, spośród których aż 43 wpisano na listę 
gatunków zagrożonych w skali Europy. Mokradła po-
rasta roślinność torfowiskowa oraz olsy. 

  Rezerwat „Jezioro Jasne”
Jego specyfiką jest to, że łączy dwa mocno różniące 
się od siebie ekosystemy: jezioro Luba, kipiące życiem 
i otoczone torfowiskami, gdzie napotkamy np. rosicz-
kę okrągłolistną, z Jeziorem Jasnym – krystalicznie 
czystym i ubogim we faunę i florę. Przed wojną jego 
woda była tak biologicznie czysta, że wykorzystywa-
no ją do produkcji piwa. 

  Rezerwat „Jezioro Drużno”
Obejmuje jezioro Druzno oraz okalające je lasy i mo-
kradła. Są to tereny położone w górnym biegu Kanału 
Elbląskiego, geograficznie przynależące do Żuław 
Elbląskich. Obszar rezerwatu pokrywa się z obsza-
rem Natura 2000, a jego głównym celem jest ochro-
na stanowisk lęgowych ptactwa wodnego. W nazwie 
 rezerwatu wykorzystano błędną onomastykę, stąd re-
zerwat „ Jezioro Drużno” odnosi się do jeziora Druzno. 

  Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego
Ze względu na wyjątkowy charakter, właściwości 
krajobrazowe, przyrodnicze i wykorzystane na ka-
nale zabytki techniki od roku 2011 cały jego bieg 
funkcjonuje jako Obszar Chronionego Krajobrazu 
Kanału Elbląskiego. Jego łączna powierzchnia wy-
nosi 30143,4 ha. 
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Historia regionu w pigułce
Dzisiejsza Kraina Kanału Elbląskiego to fascynujące historycznie tereny. W prze-
szłości region ten znany był jako Prusy Górne (niem. Oberland). Swą nazwę otrzy-
mał prawdopodobnie w opozycji do Prus Dolnych, czyli ziem pokrywających 
się częściowo z terenami dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego. 

W pradawnych czasach obszar ten zamieszkiwany był przez pru-
skie plemiona Pomezan i Pogezan, czego świadectwem jest wid-
niejąca na starych mapach nazwa Hoggerlandia – kraina pogezań-
skiego księcia Hoggo. Prusowie budowali niewielkie osady i drew-
niane grody, często na wyspach i cyplach, czyli miejscach o natu-
ralnych walorach obronnych. Żyli z łowiectwa, zbieractwa oraz pry-
mitywnego rolnictwa. Mimo słabo rozwiniętej infrastruktury przez 
ich tereny biegły ważne szlaki handlowe łączące wybrzeże Bałtyku 
z południem  Europy. To z ich powodu tymi spokojnymi i mało za-
ludnionymi terenami zaczęli interesować się ościenni książęta, któ-
rzy najazdy na pruskie ziemie uzasadniali koniecznością chrystia-
nizacji. Nieudane próby podboju Prus skłoniły księcia  Konrada Mazowieckiego 
do sprowadzenia tu w 1226 r. rycerzy z Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Pan-
ny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Choć plemiona pruskie zorganizowały 
trzy powstania przeciwko Krzyżakom, ostatecznie przegrały z najeźdźcami. Ich 
miejsce zajęli niemieckojęzyczni koloniści. 

Zatargi między Krzyżakami, którzy na podbitych terenach utworzyli własne 
państwo, a polskimi władcami z czasem zaczęły przybierać na sile. Kulminacyjnym 
momentem w dwustronnych stosunkach była bitwa pod Grunwaldem w 1410 r., 
po której zakon już nie odzyskał swej dawnej potęgi. Po wojnie trzynastoletniej, 
zakończonej w 1466 r., państwo krzyżackie podzielono na dwie części – zależne 
od Polski Prusy Królewskie, w skład których weszły m.in. Żuławy  Wiślane, oraz 
Prusy Zakonne, do których przynależały Pojezierze Iławskie 
i Ostróda. W roku 1526, po sekularyzacji zakonu, na ich miejscu 
utworzono wasalne wobec Polski Prusy Książęce. 

Na początku XVII w. związały się one unią z Branden-
burgią, a w 1657 r. uzyskały niezależność od Rzeczypospo-
litej za cenę porzucenia przez Brandenburgię sojuszu ze 
 Szwecją w czasie wojny polsko-szwedzkiej. W 1701 r., po 
koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III, zostaje 
utworzone Królestwo Prus. Wchodzące w jego skład Prusy 
Książęce i Brandenburgia były rozdzielone przez należące 
do Polski Prusy Królewskie. Obszar ten niemal w całości zo-
stał wchłonięty w granice Królestwa Prus podczas I rozbio-
ru Polski w 1772 r. 

Na początku XIX w. tereny dzisiejszej Krainy Kanału Elblą-
skiego były świadkiem przemarszu armii Napoleona. 25 stycznia 1807 r. pod 
Morągiem doszło do bitwy między wojskami francuskimi i rosyjskimi. To ona 
zapoczątkowała kampanię napoleońską w Prusach. W 1945 r., po zakończe-
niu II wojny światowej Elbląg, Iławę, Ostródę oraz pobliskie tereny włączono 
do Polski. Ludność niemiecka zostaje wysiedlona, a w jej miejsce, do zrujno-
wanych przez Rosjan miast i wsi, przybywają Polacy. 

Materialną pamiątką panowania Krzyża-
ków są piękne świątynie (tu: kościół Prze-
mienienia Pańskiego w Iławie)…  
fot. Tomasz Maciejczyk

…oraz średniowieczne zamki 
(tu: ruiny siedziby kapituły 
pomezańskiej w Szymbarku)
fot. Joanna Pruszyńska
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Historia Kanału Elbląskiego
Pomysł wybudowania kanału, który łączyłby jezioro Je-
ziorak z deltowym jeziorem Druzno na Żuławach Wiśla-
nych, umożliwiając transport w kierunku Bałtyku róż-

nych towarów, w tym m.in. drewna z tutejszych lasów, już od stuleci nur-
tował włodarzy tych ziem. Zwykle na przeszkodzie stawały dwa problemy: 
finansowe i techniczne (te ostatnie oznaczały pokonanie 100-metrowej różni-
cy wysokości wód). 

Przez wieki idea stworzenia na tym odcinku drożnej komunikacji wodnej 
nie doczekała się realizacji. Sytuacja zmieniła się w 1825 r., gdy elbląscy posłowie 
przedstawili ten pomysł na posiedzeniu Pruskiego Parlamentu Krajowego. Osta-
teczna decyzja o budowie Kanału Elbląskiego zapadła w 1837 r. na dworze króla 
Prus Fryderyka Wilhelma III. Budowla, choć kosztowna, była ważna z punktu wi-
dzenia ekonomii całego państwa. 

Na głównego architekta wybrano Georga Jacoba Steenke, który kierował rów-
nież pracami budowlanymi, a po uruchomieniu kanału był jego długoletnim ad-
ministratorem. Wśród ojców kanału warto wymienić również Severina oraz Karla 
Lentze, starszych radców budowlanych. 

Podstawowym problemem, z jakim musieli zmierzyć się inżynierowie, były 
duże, sięgające ponad 100 m różnice wysokości terenu na odcinku mierzącym 
zaledwie 10 km długości. Aby uświadomić sobie rzeczywistą skalę tego proble-
mu, wystarczy stanąć pod wieżą katedry w Elblągu – jej wysokość to mniej więcej 
tyle, ile wynosi różnica wysokości między górnym a dolnym lustrem wód kana-

łu. By ją zniwelować, Steenke zaplanował na trasie kanału 
wybudowanie 32 śluz.

Prace rozpoczęły się w 1844 r. Gdy kilka lat później na 
newralgicznym odcinku stanęły pierwsze śluzy, Georg Ste-
enke wyjechał do New Jersey, by zapoznać się z rozwią-
zaniami zastosowanymi przy Kanale Morissa. Amerykań-
ska budowla zainspirowała go do wprowadzenia w miejscu 
szeregu śluz prawdziwie rewolucyjnego rozwiązania: syste-
mu pięciu  pochylni, dzięki którym statek pokonuje wznie-
sienia na specjalnej platformie poruszającej się po torach. 
Cały mechanizm oparty jest na systemie cięgieł i kołowro-
tów napędzanych kołami wodnymi, zasilanymi wodą z gór-
nego poziomu pochylni. Dzięki nim dwa identyczne wago-
ny, zamocowane na wspólnej linie, wahadłowo dźwigają się 
lub opuszczają, mijając się w połowie drogi.

Uroczystego otwarcia Kanału Elbląskiego dokonano 
31 sierpnia 1860 r. Nie oznaczało to jednak końca prac: do że-
glugi towarowej kanał dostosowano dopiero w październi-
ku 1861 r. (regularne rejsy ruszyły wiosną następnego roku), 
a ostatnią pochylnię (Całuny) ukończono w 1881 r. 

Równoległy z budową Kanału Elbląskiego rozwój ko-
lei spowodował, że już w chwili ukończenia nie posiadał on 
zakładanego pierwotnie znaczenia gospodarczego. Mimo 
to w latach 60. XIX w. przepływało nim od 12 do 20 statków 

Oznakowanie drogowego Szlaku Kanału 
Elbląskiego; grafika z zasobów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Działanie pochylni oparte jest na 
systemie kołowrotów, umożliwiających 
ruch wagonów po torach
fot. Tomasz Maciejczyk

Co powinniśmy wiedzieć 
o Kanale Elbląskim?
   To najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego pełna długość 

wynosi 84,2 m, a wliczając odgałęzienia – 151,7 km. 

   Do wyrównywania poziomów wody służy na kanale 5 po-
chylni i 4 śluzy komorowe. Przed wybudowaniem pochylni 
planowano budowę dodatkowych 20 śluz.

   Śluzą z największą różnicą poziomów wody jest Miło -
młyn – 2,8 m, natomiast w przypadku pochylni rekord na-
leży do pochylni Oleśnica, gdzie różnica poziomów wyno-
si aż 24,2 m. 

   By statek mógł skorzystać z pochylni, jego maksymalna 
długość winna się zamykać w 26,8 m, a maksymalna sze-
rokość nie może przekroczyć 3,35 m. 

   Wybudowanie kanału nie było tanie. Nakłady inwestycyj-
ne równały się wartości 77 ton złota i o 10% przekraczały 
koszt budowy wieży Eiffla. 

   Właściwa nazwa to Kanał Elbląski, ale mylnie jest on cza-
sem nazywany Kanałem Ostródzko-Elbląskim lub Elblą-
sko-Ostródzkim. Przed wojną zwany był Kanałem Ober-
landzkim (niem. Oberländischer Kanal). 

   W 1978 r. uznano go za zabytek kultury materialnej podle-
gający ścisłej ochronie prawnej. 
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dziennie. Później stopniowo wycofywano się ze spławiania towarów tą dro-
gą, a w latach 30. XX w. kanał był wykorzystywany praktycznie jedynie przez 
turystów. 

Dziś Kanał Elbląski przeżywa renesans. 
Dobrze wypromowany, stał się jednym 
z najciekawszych polskich zabytków tech-
niki o światowej randze. Gruntownie wy-
remontowane urządzenia hydrotechnicz-
ne odzyskały dawny blask, przybliżając 
turystom XIX-wieczną myśl techniczną, 
co w połączeniu z dobrą infrastrukturą 
i wspaniałymi walorami krajobrazowy-
mi czyni z niego wyjątkową atrakcję tu-
rystyczną. 

Ostródzkie molo o zachodzie słońca 
fot. Joanna Pruszyńska

Rozdział II. 
Szlakiem Kanału 

Elbląskiego – ruszamy!

Przebieg szlaku: Ostróda – Miłomłyn – 
Dębinka – Boreczno – Iława – Szymbark – 
Susz – Kamieniec – Jerzwałd – Zalewo – 
Buczyniec – Kąty – Oleśnica – Jelonki – 
Jelenie – Całuny – Pasłęk – Elbląg – Sople – 
Szymonowo – Małdyty – Morąg – 
Bożęcin – Słonecznik – Bartężek – 
Tarda – Ostróda

Szlak ma charakter pętli, więc wyprawę 
możemy rozpocząć w wybranym, najdo-
godniejszym dla nas miejscu. Jego osią jest odcinek drogi S7 pomiędzy Ostródą 
a Elblągiem. W przewodniku naszą wyprawę zaczynamy w Ostródzie. 

Ostróda
Swój niepowtarzalny klimat miasto zawdzięcza położeniu nad Jezio-
rem Drwęckim. Choć w granicach administracyjnych Ostródy jest aż 
pięć jezior, to właśnie ono ma największy wpływ na charakter miasta. 

Historia Ostródy rozpoczyna się w XIII w. Wówczas to na ziemie 
zamieszkiwane przez staropruskie plemię Pomezanów w ślad za 
Krzyżakami dotarli osadnicy z Osterode am Harz. Najprawdopodob-
niej to właśnie im miasto zawdzięcza swą obecną nazwę.

Dzieje Ostródy trudno uznać za spokojne. Po bitwie pod Grun-
waldem miasto zajął rycerz króla Jagiełły Mikołaj z Durąga. 30 lat 
później Ostróda przystąpiła do antykrzyżackiego Związku Pruskie-
go. W roku 1519, w czasie wojny polsko-krzyżackiej, została zdoby-
ta przez wojska Zygmunta Starego i przez kilka dekad była w pol-
skich rękach, ale już po upływie połowy wieku (1570) miejscowa 
szlachta złożyła hołd księciu pruskiemu Albrechtowi Fryderykowi 
Hohenzollernowi. Po 1772 r. miasto funkcjonuje administracyjnie jako część 
Prus Wschodnich. 

Miasto przeżywało swój rozkwit w latach 1886–1919. Unowocześniło się, in-
westując w nowe rozwiązania techniczne (np. elektryfikację, wodociągi itp.) 

Kraina Kanału Elbląskiego
Ten malowniczy zakątek Polski leży na terenie województwa warmińsko-mazur-
skiego. Swym zasięgiem obejmuje zarówno polodowcowy krajobraz leśnych pagór-

ków i jezior, jak i najniżej położone w Polsce 
równiny Żuław Wiślanych. Kształt Krainy wy-
znacza Kanał Elbląski, który na osi północ-po-
łudnie łączy Iławę, Ostródę i Elbląg. Jej za-
sięg obejmuje gminy: Pasłęk, Małdyty, Kisie-
lice, Iława, Gronowo Elbląskie, Zalewo,  Elbląg, 
Ostróda, Markusy, Miłomłyn, Rychliki, Susz 
i Grodkowo.
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1 Kaplica baptystów
2 Aktywna Turystyka Drwęca
3 Restauracja Tawerna
4 Wieża Bismarcka
5 Hotel Panorama
6 Rezydencje Willa Port
7 Kąpielisko miejskie
8 Gospoda Sajmino
9 Wyciąg dla narciarzy wodnych
10 Zamek krzyżacki
11 Muzeum
12 Żegluga Ostródzko–Elbląska
13 Informacja turystyczna
14 Pomnik Jedności Europejskiej
15 Kościół św. Dominika Savio
16 Przystań Wodna KS Sokół
17 Przystań U Zdzicha
18 Klub Żeglarski LOK
19 Klub Żeglarski Ostróda
20 Pizzeria Da Grasso
21 Fragmenty murów obronnych
    (brama Garncarska)
22 Hotel Promenada
23 Kemping KS Sokół
24 Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
25 Dworzec kolejowy i dworzec autobusowy
26 Kościół ewangelicko-metodystyczny
     i ewangelicko-augsburski
27 Restauracja Kresowa
28 Aquapark Perła
29 Hotel Platinum Spa & Business
30 Liceum Ogólnokształcące nr 1
31 Wieża ciśnień
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35 Zespół koszarowy „Czerwone koszary”
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38 Plaża miejska
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Zamek w Ostródzie 
fot. Tomasz Maciejczyk

Plan Ostródy

i urbanistyczne (powstały m.in. nowe ko-
szary, obecnie przebudowane na intere-
sujący kompleks mieszkaniowy). Miejsco-
wość stała się również uznanym ośrod-
kiem kolejnictwa (do dziś funkcjonuje tu 
zakład produkujący i remontujący wago-
ny). Po II wojnie światowej miasto, w 60% 
zniszczone przez Rosjan, zostało włączo-
ne w granice Polski. 

Dziś w Ostródzie zagospodarowane 
brzegi Jeziora Drwęckiego przyciągają 
turystów plażą, długim molo, urokliwy-
mi deptakami i niezwykłą atrakcją: wy-
ciągiem dla narciarzy wodnych. W nowo-
czesnym amfiteatrze rokrocznie odby-
wają się ciekawe imprezy, z których naj-
bardziej znaną jest ogólnopolski Ostróda 
Reggae Festival. 

Zamek. Wznoszenie murowanego 
zamku na miejscu wcześniejszej warow-
ni zapoczątkował ok. 1349 r. komtur Ostró-

dy Günther von Hohenstein. Spalona przez litewskiego księcia Kiejstuta budow-
la została odbudowana i wzmocniona w 1410 r. podczas przygotowań do woj-
ny z Polską. W tym samym roku zamek zajęły wojska króla Władysława Jagiełły. 
Wkrótce potem fortyfikację ponownie przejęli Krzyżacy. Ciekawostką jest fakt, 
iż w 1629 r. kwaterował tu szwedzki król Gustaw Adolf, a od 21 lutego do 1 kwiet-
nia 1807 r. – Napoleon Bonaparte.

W porównaniu z obecną budowlą, średniowieczny 
zamek miał zdecydowanie bardziej warowny charak-
ter. Wybudowany na planie kwadratu z jedną wie-
żą, pozbawiony zbędnych upiększeń, był otoczony 
fosą. Później obiekt wielokrotnie przebudowywano, 
zwłaszcza po wielkim pożarze Ostródy w 1788 r. Kolej-
nej modernizacji dokonano na przełomie XIX i XX w., 
nie zważając na średniowieczny charakter zamku. 
W czasie II wojny światowej spłonął, a w 1974. zaczę-
to go odbudowywać według dawnych planów. Dziś 
w jego wnętrzach mieszczą się centrum kultury, mu-
zeum, galeria i biblioteka. 

Gotycki układ urbanistyczny. Położone na 
wzniesieniu ostródzkie stare miasto zatraciło swój 

przedwojenny charakter, ale układ ulic wychodzących z Placu 1000-lecia wciąż 
przypomina o jego średniowiecznym rodowodzie. Warto przespacerować się 
malowniczymi ulicami i odkryć tajemnicze zaułki. Wśród współczesnej zabudo-
wy centrum miasta odnajdziemy kamienice z przełomu XIX i XX w. o secesyjnym 
i klasycystycznym rodowodzie.

Pomnik Jedności Europejskiej. Na środku Placu 1000-lecia możemy po-
dziwiać dawną Fontannę Trzech Cesarzy, ustawioną w 1907 r. ku czci Wilhelma I, 
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Pomnik Jedności Europejskiej 
w Ostródzie 
fot. Joanna Pruszyńska

Śluza Ostróda
Budowla powstała w latach 1872–1876, następnie została gruntownie przebudo-
wana w latach 1923–1926. Długość użytkowa komory to 29,15 m, szerokość 3,26 m. 
Dzięki śluzie możliwa jest żegluga na odcinku Ostróda – Miłomłyn – jezioro Szeląg. 
Różnica poziomu wody wynosi tu 2 m.

Śluza Zielona
Jej komora ma długość 34,19 m i szerokość 3,55 m. Pierwotnie, jak inne śluzy kanału, 
wzniesiona była z drewnianych bali, lecz została przebudowana na betonową w la-
tach 1925–1926. Jej jednoskrzydłowe wrota (w odróżnieniu od śluzy Ostróda, która 
posiada wrota dwuskrzydłowe), zbudowane z drewnianych bali, są otwierane ręcz-
nie przy pomocy korby. 

Czym są śluzy? 
To hydrotechniczne urządzenie jest niezbędne, żeby podczas żeglugi pokonać różnicę 
poziomu tafli wody na poszczególnych odcinkach wodnego szlaku. Ich działanie jest 
dość proste: jednostka pływająca wpływa do komory, wrota są zamykane i w zależ-
ności od kierunku dalszej żeglugi wodę dolewa się lub wypuszcza. 

Po raz pierwszy śluzy zastosowano w 984 r. w Chinach. Obecnie największa śluza na 
świecie to Berendrecht w Antwerpii, na północy Belgii. Ma 500 m długości, 64 m sze-
rokości i 13,5 m głębokości.

Fryderyka III i Wilhelma II. W latach 60. XX w. wieńczący ją obelisk został zde-
montowany i trafił na wysypisko śmieci. Uratowany przez ostródzianina Roma-
na Michałowicza, dzięki staraniom mniejszości niemieckiej trafił na swe dawne 
miejsce 1 maja 2004 r., w dniu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Wizerunki cesa-
rzy, niegdyś zdobiące podstawę obelisku, 
są dziś zastąpione herbami miast partner-
skich Ostródy.

Gotycki kościół św. Dominika 
Savio. Budowla powstała w XIV w. jako 
kaplica misyjna cystersów. Do 1525 r. od-
prawiano w niej nabożeństwa w języku 
polskim. Zniszczoną przez  Armię Czer-
woną świątynię odbudowano dopiero 
w 1981 r. Warto zwrócić uwagę na gotycki 
portal i kamienne chrzcielnice, należące 
do pierwotnego wyposażenia. Obok ko-
ścioła zachował się fragment gotyckich 
murów obronnych.

Neogotycki kościół ewange-
licko-metodystyczny. Zbudowany 
w 1907 r. z czerwonej cegły, wyróżnia się w krajobrazie centrum Ostródy. Na 
kościelnej wieży znajduje się punkt widokowy, skąd roztacza się szeroka pano-
rama miasta i okolicznych jezior. Wewnątrz odnajdziemy działający mechanizm 
zegarowy oraz trzy dzwony, z których największy ma średnicę 148 cm. W kościele 
zwraca uwagę ołtarz połączony z amboną. 

Deptak nad Jeziorem Drwęckim. 
To wspaniale zagospodarowane nadbrzeże 
jeziora jest miejscem wypoczynku miesz-
kańców i turystów. Znajdziemy tu aleje 
spacerowe, molo, restauracje, kawiarnie 
i place zabaw. Przy molo znajduje się przy-
stań statków, którymi możemy wypłynąć 
na Kanał Elbląski. 

Wyjeżdżając z centrum miasta w kierunku 
Gdańska, tuż za młynem po raz pierwszy na-
trafiamy na Kanał Elbląski, a dokładniej na 
śluzę Ostróda. 

Nad dolną głową śluzy znajduje się most 
drogowy, którym opuszczamy miejscowość, 
jadąc drogą nr 7 w kierunku północnym. 
Po 5 km pojawia się oznakowanie drogowe-
go Szlaku Kanału  Elbląskiego, informujące, 
że skręcając w lewo, natrafimy na kolejną bu-
dowlę hydrotechniczną. Skręcamy w leśną, 
szutrową drogę i po ok. 1 km docieramy do śluzy Zielona. Po jej obejrzeniu wracamy 
na szlak i ponownie jedziemy w kierunku północnym do Miłomłyna. 
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Miłomłyn
Po młynach, niegdyś stojących nad rzeką Liwą, do dzisiaj ślad pozostał jedynie 
w nazwie miejscowości. Dawne młyny miały bardzo różne zastosowania. Jed-
ne mieliły ziarno, inne korę dębową, którą krzyżaccy garbarze  wykorzystywali 
przy produkcji m.in. uprzęży, jeszcze kolejny posiadał kamień, wykorzystywany 
do ostrzenia mieczy. 

Na przełomie XIII i XIV w. była tu zakonna strażnica. Z czasem zaczęło powsta-
wać osiedle, które w 1335 r. uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum 

targowym. Dziś, stojąc na sporym, centralnie położonym pla-
cu, przypominającym o handlowym charakterze Miłomłyna, aż 
trudno uwierzyć, że przed 1945 r. otaczały go tętniące życiem 
kamienice, pełne sklepów i zakładów usługowych.  Niestety, po 
wojnie nie zostały odbudowane. 

Z zabytków ocalał jedynie neogotycki kościół św. Bar-
tłomieja z gotycką kropielnicą i XVIII-wiecznymi ambo-
ną i ołtarzem głównym. Z zewnątrz przylega doń średnio-
wieczna dzwonnica i zachowany fragment dawnych mu-
rów obronnych. 

Jeśli na miłomłyński rynek spojrzymy z pewnej wysokości, 
dostrzeżemy, że kamienie, którymi jest wyłożony, układają się 
w konkretny wzór. To herb miasteczka, przedstawiający młyń-
skie koło oraz krzyż zakonu krzyżackiego. 

Opuszczamy Miłomłyn, kierując się w stronę Boreczna (za kościo-
łem św.  Bartłomieja skręcamy w lewo). Przejeżdżamy obok  śluzy 

Miłomłyn. Tuż za nią nasza trasa biegnie malowniczo wzdłuż Kanału Iławskiego. 
Na drodze pojawi się oznakowanie szlaku, zapraszające do skrętu w lewo w kierun-
ku osady Dębinka. 

Kanał Iławski
To element kompleksu dróg wodnych Kanału Elbląskiego, dzięki którym można dopłynąć z Ostródy do Iławy przez śluzę w Miłomłynie oraz 
 jeziora: Karnickie, Dauby i Jeziorak. 
Ciekawostką jest sposób, w jaki budowniczowie rozwiązali problem przepływu między Jeziorem Karnickim a Jeziorakiem, w którym poziom 
wody jest wyższy nawet o 3 m. Zamiast budować system śluz, zdecydowali się na usypanie na dnie Jeziora Karnickiego sztucznej grobli: wyso-
kiej na 6 m, długiej na 484 m i szerokiej na 50 m. Na niej z kolei zbudowano szeroką na 10 m i głęboką na 1,5 m rynnę kanału. Pokonując go, ma 
się wrażenie, jakby płynęło się nie po wodzie, a w powietrzu.

Śluza Miłomłyn
Konstrukcyjnie przypomina śluzę Zieloną. Tu również mamy do czynienia z betonową komorą o wymia-
rach 33,88 x 3,60 m i wrotami z drewnianych bali o konstrukcji niemal niezmienionej od ponad 150 lat. 
Mechanizm napędzany jest ręcznie przy pomocy korby. Śluza służy do pokonywania znacznej różnicy po-
ziomu wody: aż 3,54 m! 

Warto zauważyć, że znajdujemy się przy najstarszej części Kanału Elbląskiego. To tu rozpoczęła się jego 
budowa, a śluza Miłomłyn traktowana jest jako jego zerowy kilometr. W pobliżu można obejrzeć grani-
towy pomnik oraz dąb posadzony na cześć Jana Pawła II, który pływał kajakiem po tych wodach w la-
tach 1957–1958.

Śluza Miłomłyn 
fot. Joanna Pruszyńska

Zespół kościoła św. Bartłomieja 
fot. Joanna Pruszyńska
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Dębinka
W miejscowości, do której docieramy dobrej jakości szutrową drogą,  możemy 
zobaczyć betonowy most zbudowany w 1913 r. z oryginalnymi barierkami i ele-
wacjami. Sama Dębinka to zaciszna wieś, 
ceniona zwłaszcza przez turystów jachto-
wych jako baza wypadowa do odkrywa-
nia jeziora Jeziorak. 

Z Dębinki wracamy na asfaltową drogę. Skrę-
camy w lewo i przez malowniczą, polodow-
cową krainę jedziemy do Boreczna. 

Boreczno
We wsi warto zobaczyć pięknie usytu-
owany gotycki kościół Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Budowla zosta-
ła wzniesiona w 1330 r. z czerwonej cegły 
i kamienia polnego, a w 1831 r. otrzymała 
nową wieżę (wcześniejszą zniszczył pio-
run). Wewnątrz znajdziemy interesujący 
barokowy ołtarz z 1697 r. (bliźniaczo podobny można podziwiać w kościele 
w Morągu), ambonę i konfesjonał, a także zabytkowe organy i gotycką chrzciel-
nicę przedstawiającą czterech ewangelistów. 

Gdy staniemy przed głównym wejściem kościoła i spojrzymy w górę wieży, po 
jej lewej stronie zobaczymy wystający ze ściany granitowy głaz. Podobno wnio-
sła go tam grzesznica, która tym czynem chciała odpokutować za swoje winy. 

Przy kościele skręcamy w kierunku Iławy. Mijamy wieś Tynwałd. Tu możemy od-
bić w lewo, by po 17 km dotrzeć do wsi Rożental, gdzie odnajdziemy interesujący 
drewniany kościół św. Wawrzyńca. Jeśli wybierzemy ten wariant, to z  Rożentalu 
wracamy do drogi krajowej nr 16, skręcamy w lewo i jedziemy do Iławy. W prze-
ciwnym razie z Tynwałdu od razu jedziemy na południe wzdłuż zawiłej linii brze-
gowej jeziora Jeziorak.

Jezioro Piekło
Po drodze do Boreczna warto odpocząć przy rozległej panoramie jeziora Piekło. Co prawda nie ma w tym miejscu parkingu, ale jest gdzie zo-
stawić samochód, by móc przespacerować się po nadbrzeżnych łąkach. Legenda mówi, że w dawnych czasach nad wodami jeziora Piekło stał 
 zamek, jednak zawalił się, grzebiąc swoich mieszkańców w głębinach. Dziś straszy tu ponoć duch jego właścicielki. Wiarygodność legendy pod-
waża fakt, że jest to niezwykle płytki zbiornik wodny. Jego średnia głębokość to zaledwie 1,2 m. 

Barokowy ołtarz główny 
w kościele w Borecznie
fot. Tomasz Maciejczyk

Kościół św. Wawrzyńca w Rożentalu
Wzniesiona w 1761 r. świątynia to jeden z najciekawszych przykładów drewnianego budownictwa sakralnego w Krainie Kanału Elbląskiego. 
Jest to piękna barokowa budowla z rokokowym wnętrzem, wykonana z drewna sosnowego i pokryta gontem, okolona kamienno-ceglanym 
murem. Wewnątrz odnajdziemy m.in. interesujące żyrandole, na których widnieje herb Księstwa Warszawskiego.
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Iława
To jedno z najciekawszych miast na Szlaku Kanału Elbląskiego. Iława, niezwykle 
zadbana i malowniczo położona na południowym krańcu Jezioraka, jest ważnym 
ośrodkiem turystycznym, wypoczynkowym i sportowym.

Miasto założył w 1305 r. komtur krzyżac-
ki Sieghard von Schwarzburg. Szybko zo-
stało otoczone murami obronnymi, a do 
środka można się było dostać jedynie przez 
jedną z bram: Lubawską (Polską), Prabuc-
ką lub Wodną. System obronny wzmacnia-
ła fosa i ufortyfikowany kościół, który w ra-
zie walk również pełnił funkcje obronne. 

W połowie XV w. Iława dołączyła do 
Związku Pruskiego, ale po klęsce wojsk pol-
skich pod Chojnicami w 1454 r. zmuszona 
była wrócić na stronę krzyżacką. Po dru-
gim pokoju toruńskim, zawartym w roku 
1466, Iława włączona została do Prus Za-
konnych, a po hołdzie pruskim stała się czę-
ścią Prus Książęcych, podlegających Króle-
stwu Polskiemu. 

W 1706 r. niemal całe miasto strawił 
pożar (ocalały jedynie budowle ceglane). 
 Kolejne zniszczenia przyniosły wojny pol-
sko-szwedzkie i napoleońskie. Iława pod-

niosła się z zapaści dopiero w XVIII i XIX w. Rozwojowi sprzyjały podłączenie mia-
sta do sieci kolei żelaznej, budowa nowych dróg, a także włączenie w 1860 r. w sys-
tem  Kanału Oberlandzkiego. Walki obu wojen światowych ominęły Iławę, za to 
znacznych zniszczeń dokonała w 1945 r.  Armia Czerwona. 

Jezioro Jeziorak
To najdłuższe i szóste pod względem wielkości jezioro w Polsce. Ma charakter ryn-
nowy. Posiada aż 16 wysp, z których Wielka Żuława jest największą śródlądową 
wyspą w Polsce. Znajdują się na niej relikty staropruskiego grodu.

Z uwagi na swe wymiary i urozmaiconą linię brzegową jezioro jest wysoce cenio-
ne przez miłośników sportów wodnych. W sezonie letnim spotkamy tu kajakarzy, 
windsurferów, kitesurferów i oczywiście żeglarzy. Miłośnicy ptaków mogą obser-
wować tu m.in. bieliki, rybołowy, kormorany, czaple i żurawie. 

Wokół całego jeziora znajdziemy rozbudowaną bazę turystyczną, dostosowa-
ną do każdych wymagań i kieszeni, od czterogwiazdkowych hoteli po pola biwa-
kowe. Wśród godnych polecenia miejscowości wypoczynkowych warto wymienić 
 Siemiany. Położona na zachodnim brzegu jeziora wieś słynie ze specyficznego mi-
kroklimatu, sprzyjającego leczeniu schorzeń układu oddechowego. Jest popular-
nym miejscem wypoczynku aktorów, muzyków i pisarzy. 

Warto dodać, że okolice Jezioraka upodobał sobie pisarz Zbigniew Nienacki i tu 
umiejscowił akcję wielu swoich książek, w tym serii o przygodach Pana Samo-
chodzika.

Jezioro Jeziorak, 
fot. arch. Urzędu Miasta Iława

Plan Iławy
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Ratusz. Ta reprezentacyjna neobarokowa budowla powstała w latach 1910–
–1912. Uwagę przykuwają zwłaszcza zewnętrzne schody. Ich dolna część osłonię-
ta jest masywnymi wolutami, zakończony-
mi płaskorzeźbami lwich głów o otwartych 
paszczach. Obok drzwi znajdują się ozdo-
bione bogatą ornamentyką okna. Budynek 
wieńczy wieża z tarczą zegarową i tarasem. 

Kościół Przemienienia Pańskie-
go. Budowla powstała w latach 1317–1325. 
Pierwotnie, poza funkcją sakralną, stanowi-
ła element systemu obronnego miasta. Gó-
rująca nad nią 27-metrowa wieża została do-
budowana w 1550 r., a w roku 1624 powięk-
szono bryłę kościoła o kruchtę. Wewnątrz 
wzrok przyciągają: rokokowy ołtarz głów-
ny z 1741 r., neogotyckie witraże figuralne 
oraz płyty nagrobne z XV i XVIII w.

Dworzec kolejowy. Ten zabytko-
wy gmach, wybudowany z czerwonej ce-
gły, wyraźnie nawiązuje do charakterystycznego dla tego regionu gotyku. Impo-
nujący drewniany strop oraz pieczołowicie odrestaurowane ściany pokryte fre-
skami przywodzą na myśl reprezentacyjne komnaty zamków krzyżackich. Okna 
w kształcie gotyckiego ostrołuku wypełniają witraże z dominującym herbem Iławy. 

Rokokowe rzeźby. Naprzeciw parku miejskiego, przy ul. Niepodległo-
ści, znajdziemy wykonane z piaskowca unikatowe XVIII-wieczne rzeźby Jowisza, 
 Junony, Herkulesa i Meduzy. Pierwotnie zdobiły pałac w Kamieńcu. 

Mały Sopot. To przedwojenne osiedle willowe w okolicach ulic Mazurskiej 
i Sienkiewicza, o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Swoją nazwę zawdzię-
cza nie tylko specyficznej atmosferze, ale przede wszystkim hotelowi Kormo-
ran, stylizowanemu na sopocki Grand Hotel. Ciekawostką jest, że piasek na tu-
tejszą plażę dostarczono właśnie z Sopotu. 
Jaz piętrzący. Zbudowano go w 1870 r. jako część systemu wodnego Kana-
łu  Elbląskiego, a przebudowano w latach 1920–1926. Zadaniem tego zabyt-
kowego obiektu jest piętrzenie wód jeziora Jeziorak. Jaz zamykany jest na-
pędzanymi ręcznie czterema drewnianymi zasuwami. 

Z Iławy należy kierować się do ruin krzyżackiego zamku w miejscowości Szymbark.  
Wyjeżdżając z miasta, trzeba kierować się w pierwszej kolejności na Grudziądz, 
a następnie – trzymając się brzegu jeziora Jeziorak – skręcić na Kwidzyn, w dro-
gę krajową nr 521. Po około 9 km dojeżdżamy do Szymbarku. Odbijamy z głów-
nej drogi w lewo, tak jak nakazuje oznakowanie szlaku. 

Ahoj! Kapitanowie do sterów! 
Nieopodal Iławy, we wsi Kamionka, działa Badawczo-Rozwojowy Ośrodek Manewrowania Statkami – jedno z zaledwie kilku na świecie 
miejsc szkolenia kapitanów statków. Na pobliskim jeziorze Slim zbudowano w skali 1:24 porty, kanały, śluzy, doki, a nawet rzekę z regulowaną 
prędkością prądu, na których kapitanowie uczą się manewrować statkami. Choć turyści nie są wpuszczani bezpośrednio na teren ośrodka, to 
jednak – będąc nad brzegami jeziora Slim – mogą z pewnej odległości obserwować, jak adepci żeglugi ćwiczą, siedząc na miniaturowych tan-
kowcach i oceanicznych kontenerowcach wyposażonych w symulatory systemów okrętowych. 

Ratusz w Iławie
fot. Mikołaj Maciejczyk

Posąg Herkulesa
fot. Joanna Pruszyńska
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Szymbark
Miejscowość znana jest głównie z monumentalnych ruin zamku kapituły 
pomezańskiej. Jego budowę rozpoczęto najprawdopodobniej w 1378 r. Ini-
cjatorem przedsięwzięcia był proboszcz Henryk ze Skarlina. Założenie mia-

ło charakter reprezentacyjny i mieszkalny: 
wewnątrz murów poza siedzibą prepozy-
ta kapituły znajdowały się również drew-
niane domy i warsztaty rzemieślnicze. 
Podczas wojny trzynastoletniej, w trakcie 
gwałtownych walk polsko-krzyżackich, za-
mek doszczętnie spłonął. Odbudowano 
go, nadając mu bardziej obronny charakter 
dzięki podwyższeniu murów i wzniesie-
niu dodatkowych baszt. W XVII w., za spra-
wą biskupa Georga von Polentza, zamek 
przebudowano na renesansową rezyden-
cję. Kolejni właściciele nadali mu cechy ba-
rokowe, dobudowując oranżerię i zakła-
dając park. W XIX stuleciu rezydujący tu 
Finck von Finckensteinowie – kierując się 

duchem romantyzmu – przywrócili zamkowi jego średniowieczny, gotyc-
ki kształt. Podczas II wojny światowej w zamku stacjonowały oddziały SS, 

a w 1945 r. obiekt przejęli Rosjanie. Odchodząc, podpalili go. Od tej pory 
nikt nie podjął się jego rekonstrukcji. 

Z Szymbarku wracamy na drogę 521 i – skręcając w lewo – docieramy 
do Susza. 

Susz
Miasteczko jest pięknie usytuowane na wzgórzu nad brzegiem Jeziora 
Suskiego. Lokowane w 1315 r., stanowiło stolicę kapituły pomezańskiej. 
W średniowieczu otoczone było fosą i murami obronnymi, wewnątrz któ-
rych wytyczono centralny plac i odchodzące z niego ulice. Niestety, gotyc-
ki ratusz rozebrano już w XVII w., a choć mury obronne dotrwały do XIX w., 
to ostatecznie zniszczenia z czasów II wojny światowej pozbawiły miasto 
dawnej zabudowy. 

Jednym z nielicznych zachowanych zabytków jest kościół św. Anto -
niego Padewskiego. Jego budowę ukończono w 1350 r. Do dziś, za spra-
wą malowideł, jest jedną z najpiękniejszych świątyń w Krainie Kanału Elblą-
skiego. Najstarszy fresk, przedstawiający św. Weronikę z chustą, pochodzi 
z XIV w. Na uwagę zasługują też obrazy zdobiące potężną emporę oraz go-
tycka chrzcielnica i  XIX-wieczne organy. 

Wyjeżdżając z Susza, należy kierować się na Malbork (droga krajowa nr 515). Po oko-
ło 5 km docieramy do wsi Kamieniec. 

Majestatyczna sylweta zamku
fot. Mikołaj Maciejczyk

Kościół św. Antoniego 
Padewskiego w Suszu
fot. Mikołaj Maciejczyk
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Kamieniec
Po wjeździe do wsi, po prawej stronie, za zabudowaniami folwarcznymi wyła-
niają się ruiny niezwykłego pałacu. Stojąc przed główną bramą, nietrudno za-
uważyć, że nazwa Pruski Wersal nie jest w tym przypadku przesadzona. Budo-
wę rezydencji zlecił marszałek polny Prus Albrecht Konrad Finck von Finckenstein 
w 1. połowie XVIII w. Na architekta wybrał mieszkającego w Prusach Anglika Jana 
von  Collasa, a na miejsce budowy – należącą do niego wieś Habersdorf. Do tego 
czasu ta osada, choć posiadała krzyżackie korzenie, nie miała większego znacze-
nia.  Sytuacja uległa zmianie, gdy – wydając pozwolenie na budowę – król Prus 
Fryderyk Wilhelm I przemianował ją na Finckenstein, jednocześnie nakazując, by 
jedno skrzydło rezydencji było przeznaczone wyłącznie do jego dyspozycji (jako 
miejsce postoju podczas monarszych podróży do Królewca). 

Prace zakończono w 1720 r. Powstał pałac w stylu francuskiego baroku, 
nawiązujący do siedzib możnych rodów z Francji i Włoch. Obiekt podzielo-
no na trzy części. Środkową ozdobiono zachowanym do dziś bogato rzeźbio-
nym trójkątnym tympanonem. Całość wieńczył wysoki, łamany dach nakry-
ty zieloną, glazurowaną dachówką, z którego wystawało 12 granatowych ko-
minów. Od strony jeziora attykę dachu zdobiły rzeźby – alegorie czterech pór 
roku (Jowisz,  Junona, Herkules i Meduza – obecnie ustawiono je w Iławie, przy 
ul. Niepodległości). 

Za pałacem znajdował się ogród w stylu francuskim, pełen żywopłotów i fon-
tann, z Belwederem, z którego można było podziwiać panoramę jeziora Gaudy 
(dla romantycznego efektu hodowano na nim 400 łabędzi). 

Ciekawym parkowym obiektem była tzw. grota – jednopiętrowy budy-
nek, którego wewnętrzne ściany pokrywały skorupy ostryg ułożone w deko-
racyjne wzory. Po jednej ze ścian spływała woda doprowadzona podziemny-
mi kanałami. 

Z Kamieńca wąskimi, często wykładanymi kostką brukową drogami jedziemy do 
Jerzwałdu. Zaraz za Kamieńcem należy skręcić w prawo na Bądze, a tuż za tą wsią 
wybrać prawą odnogę drogi. Po 5 km docieramy do celu.

Ruiny rezydencji w Kamieńcu
fot. Tomasz Maciejczyk
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Jerzwałd
Ta zaciszna wieś jest miejscem pielgrzymek miłośników twórczości Zbignie-
wa Nienackiego – autora serii przygód Pana Samochodzika. Pisarz miesz-
kał tu od 1967 r. do swojej śmierci w 1994 r. Został pochowany na tutejszym 
cmentarzu. Z werandy domu Nienackiego (nr 19) rozpościera się malownicza 
 panorama Jeziora Płaskiego. Sama wieś i jej mieszkańcy stali się pierwowzo-
rami osób zamieszkujących wieś Skiroławki z powieści zatytułowanej Raz 
w roku w Skiroławkach.

Mijamy Jerzwałd i jedziemy prosto do Zalewa, po drodze mijając wieś Dobrzyki.

Zalewo
Zalewo to miasto o średniowiecznym rodowodzie i burzliwej historii. Powsta-
ło pod koniec XIII w. na granicy ziem dwóch plemion pruskich: Pogezanów 
i Pomezanów. Miejsce miało znaczenie strategiczne, zatem komtur krzyżacki 
z Dzierzgonia – Henryk Zuckschwert – wybudował tu zamek, wokół którego 
powstało osiedle. W 1305 r. otrzymało ono prawa miejskie i nazwę Saalfeld. 

W wyniku wojen polsko-krzyżackich po-
cząwszy od XV w. coraz częściej pojawiała 
się tu ludność pochodzenia polskiego, któ-
ra spolszczyła pierwotną nazwę miasta do 
formy Zełwałd, z upływem lat przekształ-
coną w dzisiejsze Zalewo.

Z biegiem czasu miasto bogaciło się, 
stając się siedzibą władz powiatu (1525– 
–1752) i siedzibą konsystorza dla Pomeza-
nii. Z kolei koniec XVII w. to trudny okres 
dla Zalewa. W 1688 r. strawił je pożar, a 20 
lat później epidemia dżumy zgładziła nie-
mal wszystkich mieszkańców (przy życiu 
pozostało tylko siedem rodzin). W 1807 r. 
w mieście kwaterowały wojska gen. Dą-

browskiego. Rozwój gospodarczy, zapoczątkowany uruchomieniem Kanału 
Oberlandzkiego i podłączeniem miasta do linii kolejowej, zatrzymała II wojna 

Skarb w piwnicy
Tuż za wsią Dobrzyki przejeżdżamy kamiennym mostem nad Kanałem Dobrzyckim. Współcześnie jest on elementem dróg wodnych Kanału 
Elbląskiego, ale jego rodowód jest znacznie starszy. Wykopano go już w latach 1331–1334, dzięki czemu jest najstarszym kanałem żeglow-
nym w Polsce. Powstał z inicjatywy mieszczan zalewskich, którzy chcieli w ten sposób ułatwić sobie komunikację handlową z najważniejszy-
mi miastami Warmii oraz Toruniem. 

Budowa Kanału Dobrzyckiego była trafioną inwestycją, która pozwoliła tutejszym mieszczanom zgromadzić niemałe fortuny. Świadczyć 
może o tym skarb, jaki znaleziono w piwnicy jednej z kamienic w Zalewie. W 1991 r., przy okazji prac budowlanych, natrafiono w średnio-
wiecznych fundamentach na 200 złotych florenów. Monety zostały wybite w latach 1252–1334. Przypuszcza się, że tak duży majątek mógł 
ukryć tu bogaty kupiec, przestraszony wojennymi zawieruchami połowy XIV w. Monety stały się punktem wyjścia fabuły powieści Pan Samo-
chodzik i… floreny z Zalewa autorstwa Jerzego Igniaciuka (znanego pod pseudonimem Jerzy Szumski), który po śmierci Zbigniewa Nienackie-
go, jako jeden z wielu pisarzy, kontynuował serię przygód Pana Samochodzika. 

Zabytkowe budynki 
Zepołu Szkół w Zalewie
fot. Joanna Pruszyńska



1717

światowa. W styczniu 1945 r. żołnierzom radzieckim wystarczył tydzień, by bu-
dynek po budynku zrujnować i spalić 70% miasta. 

Poszukując śladów dawnego Zalewa, warto zajrzeć do kościoła św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty. Ta ceglana budowla niewiele zmieniła się od czasu, 
gdy wzniesiono ją w 1351 r. Przestronne wnętrze świąty-
ni od początku było wykorzystywane nie tylko w celach 
sakralnych, ale również jako dogodne miejsce, w którym 
mieszkańcy ówczesnego Zalewa wspólnie  podejmowali 
ważne decyzje. Wykorzystywano ją również do posie-
dzeń sejmiku Prus Górnych.

Z Zalewa wyjeżdżamy w kierunku Starego Dzierzgonia. Na 
rozwidleniu dróg w miejscowości Przezmark należy skiero-
wać się na Pasłęk. Przy wyjeździe z miasta po lewej widzimy 
jezioro Ewingi – płytki, ale ceniony przez żeglarzy akwen po-
łączony z Jeziorakiem Kanałem Dobrzyckim. 

Dojeżdżając do drogi krajowej nr 526, skręcamy w pra-
wo i docieramy do Kanału Elbląskiego. Przed mostem war-
to jeszcze raz skręcić w prawo, by zatrzymać się na przystani kajakowej. Można 
z niej zobaczyć most żelbetowy z 1894 r., najstarszy obiekt tego typu w północnej 
Polsce. Konstrukcja powstała według patentu Josepha Moniera, stąd jej nazwa: 
most Moniera. 

Za mostem docieramy do najciekawsze-
go – z punktu widzenia zabytków techniki – 
odcinka Kanału Elbląskiego. To tu ulokowane 
są pochylnie, oryginalne rozwiązania pozwa-
lające statkom pokonywać różnice w pozio-
mie wód na specjalnych platformach.  Łatwo 
je znaleźć, ponieważ kieruje do nich zarów-
no oznakowanie szlaku, jak i inne tablice in-
formacyjne. 

Buczyniec
W pobliżu tej niewielkiej wsi, w któ-
rej mieści się Izba Historii Kanału Elblą-
skiego, znajduje się pochylnia Buczy-
niec – pierwsze tego typu urządzenie na 
naszej drodze (gdy przemierzamy kanał 
szlakiem wodnym od strony Ostródy). Jej 
zadaniem jest umożliwienie jednostkom 
pływającym pokonania różnicy poziomu 
wód wynoszącej 20,6 m na odcinku prawie pół kilometra. Chętni mogą zwie-
dzić maszynownię pochylni i z bliska przyjrzeć się działaniu poszczególnych 
elementów. Nieopodal stoi obelisk upamiętniający twórcę kanału: Georga Ja-
coba Steenke. 

Ruszamy dalej drogą krajową nr 526.

Most Moniera
fot. Tomasz Maciejczyk

Pochylnia Buczyniec
fot. Joanna Pruszyńska
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Kąty
Pochylnia Kąty znajduje się tuż za wsią o tej samej nazwie. Jedziemy 
w jej kierunku zabytkową, krytą kostką i zacienioną szpalerem drzew 
drogą. Przy samej pochylni znajdziemy zadaszone stoliki, skąd moż-
na obserwować działanie maszyny wyciągowej. Pochylnia znajduje 
się na 39 kilometrze kanału ( licząc od Miłomłyna), ma długość 404 m, 
a jej zadaniem jest pokonanie 18,9 m różnicy poziomu wód.
Aby dotrzeć do pochylni Oleśnica, która jest następnym punktem na na-
szym szlaku, kontynuujemy jazdę wybrukowaną drogą. Po przejechaniu 
ok. 1 km od pochylni Kąty docieramy do niedużego mostu nad kanałem. 
Tu skręcamy w lewo, w szutrową drogę, która doprowadzi nas do Oleśnicy.

A może nocleg pod chmurką?
Tuż za pochylnią Buczyniec, przy drodze krajowej nr 526, znajdziemy dobrze zagospodarowane pole kempingowe. Jeśli podróżujemy z namio-
tem, przyczepą lub kamperem, to trafiliśmy do miejsca, w którym warto spędzić więcej czasu. Po pierwsze, nocujemy w malowniczym, oto-
czonym lasami i pagórkami miejscu tuż nad Kanałem Elbląskim. Po drugie, na wyciągnięcie ręki mamy pochylnie Buczyniec i Kąty. Po trzecie, 
kemping jest bardzo zadbany, a poza niezbędną infrastrukturą (toalety, punkty poboru wody, podłączenie do prądu) posiada też boiska, plac 
zabaw i wiaty do biesiadowania. 

Jak działa pochylnia i z czego się składa?
Na stoku wzniesienia, poniżej górnej części kanału, poprowadzone są równoległe do siebie dwa torowiska. Po obu poruszają się wóz-
ki, z których każdy ma ciężar własny 24 tony i nośność 50 ton. Tory zaczynają się pod wodą, dzięki czemu statek lub jacht z łatwością 
może wpłynąć na wózek. Ciągnie je stalowa lina nawinięta na bęben maszyny wyciągowej, która energię do pracy pozyskuje z napę-
du wodnego. Woda, dzięki różnicy poziomów, napędza koło wodne, a ono – poprzez system zębatek i przekładni – porusza wózka-
mi dzięki obracającym się kołom linowym. W dolnej części kanału znajduje się koło linowe zwrotne, od którego lina podłączona jest 
do drugiego wózka. Gdy jeden wózek jedzie do góry, drugi zjeżdża na dół. Maszyna pracuje z maksymalną siłą tylko na początku, pod-
czas rozruchu, ponieważ później do wyciągania lub spuszczania wózka wykorzystywana jest też siła drugiego wózka, poruszającego 
się w przeciwnym kierunku.

W skład każdej pochylni wchodzi ten sam zestaw urządzeń:

  dwa torowiska, po których poruszają się wózki z jednostkami pływającymi;
  budynek maszynowni z kołem wodnym;
  stalowy rurociąg, doprowadzający wodę na koło wodne;
  kanał roboczy, odprowadzający wodę z koła wodnego na dolne stanowisko;
  dwa filary nośnych kół linowych – po jednym na górnym i dolnym stanowisku.

maszynownia

koło wodne

górny kanał liny stalowe
platforma

dolny kanał
kołowrót

tory dolny 
lar 
nośny

Przekrój podłużny pochylni

Przekrój podłużny pochylni 
rys. T. Seweryn

Budynek maszynowni pochylni Kąty
fot. Tomasz Maciejczyk
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Oleśnica
To mała miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedz-
twie pochylni Oleśnica. Znajdujące się tu urządzenie ma 
za zadanie umożliwić pokonanie aż 24,2 m różnicy pozio-
mów wody na długości 479 m. Jest to pochylnia o najwięk-
szym stopniu nachylenia spośród wszystkich spotkanych 
na szlaku. 

Ciekawostką jest fakt, iż przez jej torowisko przejeżdża się 
samochodem, dzięki czemu można tu zaobserwować nie-
codzienny widok: auto oczekujące przy rogatkach aż prze-
jedzie… statek.

Jeśli chcemy dotrzeć do dwóch ostatnich pochylni, musimy – jadąc od pochylni Kąty 
drogą krajową nr 526 – skręcić w osadzie Śliwica w kierunku miejscowości Jelonki. 
Po dotarciu do niej skręcamy w prawo, w drogę krajową nr 527, i po 500 m dociera-
my do mostu na kanale. 

Jelonki
Ta niezbyt duża wieś, z gotyckim kościołem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i niszczejącym domem podcieniowym, jest bramą do ostatnich pochyl-
ni na naszej trasie. Tuż przy moście za wsią, po prawej stronie, znajdują się urzą-
dzenia pochylni Jelenie. Różnica pozio-
mu wody wynosi 22 m, natomiast długość 
torowiska to 433 m. 

Jeśli drogą biegnącą wzdłuż kanału po-
jedziemy w przeciwnym kierunku, bez tru-
du dotrzemy do pochylni Całuny, któ-
ra została zbudowana w 1881 r. i jest naj-
młodsza z całej piątki. Długość torów wy-
nosi 352 m, a statki pokonują tu 13,8 m róż-
nicy wysokości, wyruszając z poziomu 0 m 
n.p.m. Pochylnia Całuny zastąpiła pięć za-
projektowanych pierwotnie śluz komoro-
wych. Przy jej budowie trzeba było zasto-
sować niewykorzystywane wcześniej roz-
wiązania techniczne, ponieważ kanał w tym 
miejscu… skręca. Z tego powodu filar gór-
nego stanowiska zainstalowano na prawym 
brzegu, już za groblą kanału, a nie w jego 
osi, jak to ma miejsce w przypadku pozosta-
łych pochylni. Baczny miłośnik zabytkowej techniki zauważy też jeszcze jedną róż-
nicę: siła napędowa pochylni nie pochodzi z koła wodnego, ale z turbiny Francisa.

Opuszczamy pochylnię i wracamy do drogi krajowej nr 527. Stąd ruszamy w kierun-
ku Pasłęka. Mijamy oś naszej wyprawy, czyli drogę ekspresową S7, i wjeżdżamy do 
miasteczka. Warto poświęcić mu trochę czasu.

Tu prym wiodą… ślimaki!
Tuż za pochylnią Oleśnica zaczyna się wieś Krasin. Przejeż-
dżając przez nią, nie sposób nie zauważyć kolorowego muru 
z motywami ślimaków. Jak się okazuje, mieszkańcy tej miej-
scowości specjalizują się w ich hodowli. Odbywają się tu na-
wet Dni Ślimaka Hodowlanego, na których można spotkać 
miłośników tego przysmaku z całej Polski.

Kościół w Jelonkach
fot. Joanna Pruszyńska
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Pasłęk
Już we wczesnym średniowieczu swój gród o nazwie Pazluk (lub Paslok) mia-
ło tutaj pruskie plemię Pogezanów. W XIII w. na jego miejscu założono miejsco-
wość, która w 1297 r. uzyskała prawa miejskie. Podczas wojny trzynastoletniej jej 

mieszkańcy opowiadali się za Polską, ale na mocy rozporzą-
dzeń pokoju toruńskiego trafiła pod panowanie krzyżackie. 
W 1656 r. na tutejszym zamku doszło do spotkania szwedz-
kiego króla Karola Gustawa oraz elektora pruskiego Fryde-
ryka Wilhelma. Władcy uzgadniali tu wojskowe plany prze-
ciw Polsce. 

Na przestrzeni dziejów Pasłęk był kilkakrotnie niszczo-
ny: podczas wojen szwedzkich, w trakcie okupacji rosyjskiej 
w czasie wojny siedmioletniej (Rosjanie zajmowali miasto 
między 1758 a 1762 r.) oraz w efekcie przemarszu wojsk na-
poleońskich w 1807 i 1812 r. Wiek XIX to dla Pasłęka okres dy-
namicznego rozwoju, stymulowanego zwłaszcza przyłącze-
niem go do sieci kolejowej. Podczas II wojny światowej znisz-
czono 80% miasta. 

Mimo to wciąż stosunkowo łatwo wyobrazić sobie, jak wy-
glądał dawny, średniowieczny Pasłęk, ponieważ wiele ówczesnych elementów 
urbanizacyjnych przetrwało do dziś. Centrum wciąż otaczają fragmenty murów 
miejskich z dwiema bramami, Kamienną i Młyńską, a wewnątrz reliktów daw-

nych fortyfikacji zauważamy średniowieczny rozkład ulic, 
ratusz, kościół i zamek. 

Układ urbanistyczny i zabytkowe kamienice. 
Rynek miasta, dość niecodziennie, a już na pewno w przeci-
wieństwie do większości średniowiecznych założeń urbani-
stycznych w Polsce, ma kształt ulicowy. Rozwiązanie to Pa-
słęk zawdzięcza swym pierwszym mieszkańcom – holen-
derskim osadnikom.

Przy rynku i na przylegających doń uliczkach odnajdziemy 
kilka ciekawych kamienic o XVIII- i XIX-wiecznym rodowodzie 
(ulice Chrobrego, Osińskiego, Sienkiewicza i Dąbrowskiego). 

Ratusz. Stojący na rynku ratusz pochodzi z XIII w., ale 
już w XV w. został poddany przebudowie. Dobudowano m.in. wsparty na trzech 
kolumnach podcień o sklepieniu gwiaździstym. Renesansowe szczyty pochodzą 
z XVII w. Ratusz został zniszczony przez Rosjan w 1945 r. i odbudowany w 1961. 
Dziś mieści się w nim biblioteka pedagogiczna. 

Bursztynowa Komnata w Pasłęku
Poszukiwacze zaginionych skarbów uważają, że pasłęcki zamek to bardzo prawdopodobne miejsce ukrycia Bursztynowej Komnaty. Świadko-
wie twierdzą, że w 1944 r. na dziedziniec zamku wjeżdżały ciężarówki, z których wynoszono tajemnicze skrzynie. W 1980 r. radiesteci prze-
prowadzający na zamku badania stwierdzili spore pokłady bursztynu na głębokości 10 m pod północno-wschodnią wieżą. Za tezą o ukryciu 
tu Bursztynowej Komnaty przemawia również fakt, że pasłęckie podziemia posiadają specyficzny mikroklimat, który sprzyjałby przechowy-
waniu takiego skarbu. Dodatkowo z miastem związany był gauleiter Prus Erich Koch, który prawdopodobnie brał udział w jego ukrywaniu. 
Być może kiedyś znajdą się pieniądze i śmiałkowie, którzy właśnie tu odkryją jedną z największych tajemnic II wojny światowej? 

Ratusz w Pasłęku
fot. Tomasz Maciejczyk

Brama Młyńska
fot. Tomasz Maciejczyk
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Bramy i mury miejskie. Mury powstawały między XIII a XV w. Do dziś za-
chowały się w całkiem dobrym stanie. W ich ciągu znajdują się Brama Kamien-
na – dawniej główna brama wjazdowa do miasta oraz sąsiadująca z zamkiem 
Brama Młyńska. Do XIX w. istniała jeszcze Brama Garncarska, ale rozebrano ją ze 
względu na zły stan techniczny.

Zamek krzyżacki. Zbudowany ok. 1320 r., był kilkakrot-
nie niszczony, lecz zawsze podnoszono go z ruin. Ostatnia 
odbudowa miała miejsce w latach 60. XX w. po zniszczeniu 
go przez Rosjan w 1945 r. Jeszcze w XIX w. w jego wnętrzach 
mieściły się sąd i więzienie. Dziś swe siedziby mają tu urząd 
miasta, biblioteka i dom kultury. Jest tu też Izba Historyczna, 
dzięki której można poznawać dzieje miasta. 

Kościół św. Bartłomieja. Świątynia powstała w 1. po-
łowie XIV w., ale obecny stan to efekt przebudowy, jakiej 
dokonano w XVI w. We wnętrzu odnajdziemy barokowy oł-
tarz główny dłuta Izaaka Rigi, rzeźbiarza z Królewca, a także 
barokową ambonę i konfesjonał. Organy wykonane zostały 
w 1719 r. przez mistrza Hildebrandta z Gdańska, twórcę m.in. 
słynnych organów w Oliwie i Fromborku.

Kościół św. Jerzego. Tę urokliwą, renesansową świątynię znajdziemy poza 
obrębem starego miasta, przy ul. Bohaterów Westerplatte. Zbudowana w 1598 r., 
obecnie pełni funkcję cerkwi prawosławnej pw. św. Onufrego oraz kościoła wy-
znania ewangelicko-augsburskiego. 

Opuszczamy Pasłęk i drogą ekspresową S7 docieramy do Elbląga. 

Elbląg
To największe miasto na naszym szlaku, 
liczy 126 tys. mieszkańców. Jest najniżej 
położonym miastem w Polsce. Ma nie-
zwykle bogatą historię, nietuzinkową ar-
chitekturę i wyjątkową atmosferę.

Elbląg założono nieopodal miej-
sca, gdzie do XI w. istniała pruska osada 
 Truso – jeden z najważniejszych nadbał-
tyckich ośrodków handlowych we wcze-
snym średniowieczu. Na jej miejscu, wy-
korzystując strategiczne położenie u uj-
ścia rzeki Elbląg, Krzyżacy w 1237 r. zbudo-
wali niewielki drewniano-ziemny gródek. 
Niedługo potem został spalony, prawdo-
podobnie przez pruskie plemię Pogeza-
nów. W 1240 r. zwierzchnicy zakonu zde-
cydowali o przeniesieniu grodu w miejsce dzisiejszej elbląskiej starówki (wcze-
śniej istniała tu osada handlowa o nazwie Ilfing, zasiedlona do połowy X w.). 
Elbląg bardzo wcześnie, bo już w 1246 r. uzyskał prawa miejskie na prawie lu-
beckim. Do 1309 r., kiedy wielki mistrz zakonu krzyżackiego osiadł w Malborku, 

Przebudowany zamek krzyżacki
fot. Tomasz Maciejczyk

Panorama Elbląga
fot. Dariusz Zaród
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miasto było nieoficjalną stolicą państwa 
krzyżackiego. Później, wraz z podbojem 
Prus i rozwojem Gdańska, Elbląg stopnio-
wo tracił na znaczeniu. 

W 1410 r. mieszkańcy miasta złożyli hołd 
królowi Władysławowi Jagielle, ale jeszcze 
tego samego roku Elbląg znów trafił w ręce 
Krzyżaków. W 1440 r. powstał tu Związek 
Pruski, a 14 lat później mieszczanie prze-
jęli zamek i zniszczyli go, po czym złożyli 
hołd Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. Po 
zakończeniu wojny trzynastoletniej (1454– 
–1466) Elbląg przyznano Królestwu Polskie-
mu (należał do niego – z krótkimi przerwa-
mi – do pierwszego rozbioru Rzeczypospo-
litej w roku 1772). 

Złoty wiek w dziejach miasta przypadał 
na koniec XVI i początek XVII w. Dzięki temu, 
że Stefan Batory prowadził wojny ze zbun-
towanym Gdańskiem, Elbląg stał się najważ-
niejszym polskim portem, przez który prze-
chodził cały krajowy import i eksport. Swo-
ją siedzibę miała tu m.in. Angielska Wschod-
nia Kompania Handlowa. Ważnym wydarze-
niem, które wpłynęło na charakter miasta, 
było osiedlenie się tu w 2. połowie XVI w. Ho-
lendrów. To właśnie oni rozpoczęli budowę 
kanałów osuszających Żuławy, dzięki cze-
mu dawne mokradła zaczęto przekształcać 
w tereny rolnicze. 

Ten pomyślny okres skończył się wraz 
z najazdem Szwedów. Do zniszczeń spowo-
dowanych najazdami dołączyły epidemie, 
które wyludniły miasto. Pod koniec XVII w. 
król August II na mocy tajnego układu od-
sprzedał Elbląg elektorowi Fryderykowi I Ho-

henzollernowi. Zaraz po tym fakcie miasto wyniszczyła wielka wojna północna. 
Upadły handel, port i stocznia. 

Ożywienie przyniósł dopiero koniec XVIII w., gdy na krótko Elbląg znów 
stał się ważnym bałtyckim portem handlowym. Chcąc ratować sytuację 

Truso – zaginiona osada
Przez lata odnalezienie Truso – legendarnej osady założonej przez wikingów, o której wspominał w 890 r. anglosaski podróżnik Wulf-
stan – rozpalało wyobraźnię archeologów i odkrywców tajemnic historii. Wiadome było tylko, że znajdowała się u ujścia Wisły do 
 Zalewu  Wiślanego, jednak ciągle zmieniająca się topografia Żuław uniemożliwiła dokładne zlokalizowanie miasta. Dopiero w 1989 r. 
archeolog dr Marek Jagodziński natrafił na jego ślad przy wschodnim brzegu jeziora Druzno.
Odkrycia potwierdziły, że Truso było dużym portem handlowym, ośrodkiem rzemieślniczym i kupieckim, a wielkością dorównywało najwięk-
szym bałtyckim miastom, takim jak Wolin, Hedeby i  Birka. Upadło prawdopodobnie w wyniku najazdów piratów i pożarów.

Kamienice na Starym Mieście
fot. Tomasz Maciejczyk

Plan Elbląga
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1 Pałac Augusta Abbega
2 Basen odkryty
3 Hotel Młyn
4 Pizzeria Czik-Czuk
5 Hotel Żuławy
6 KS Orzeł
7 Smażalnia ryb
8 Wyciąg narciarski MOSiR
9 Pływalnia kryta MOSiR
10 Lodowisko kryte MOSiR
11 Kościół Bożego Ciała
12 Dom Studencki nr 1
13 Kort tenisowy MOSiR
14 Restauracja Zaścianek
15 Dom Studencki nr 2
16 Galeria Elbląskie Centrum Sztuki EL
17 Hotel Wiwaldi
18 Hotel Pod Lwem
19 Pizzeria Strzecha
20 Restauracja Pod Aniołami
21 Informacja turystyczna
22 Oddział PTTK
23 Pizzeria Kaktus
24 Bar HotKing
25 Bursa Szkolna nr 2
26 Kościół św. Antoniego
27 Brama Targowa
28 Hotel Arbiter
29 Katedra
30 Żegluga Ostródzko–Elbląska
31 Restauracja Kuchnia Wędrowca
32 Pensjonat M.F.
33 Pensjonat Boss
34 Restauracja chińska Mandaryn
35 Bursa Szkolna nr 4
36 Muzeum 
37 Bursa Szkolna nr 3
38 Pizzeria Primavera
39 Hotel Sowa
40 Kemping nr 61
41 Dworzec kolejowy
42 Kościół bł. Doroty
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ekonomiczną miasta, w XIX w. zaczęto intensywnie rozwijać przemysł. Po-
wstały wówczas nowoczesne fabryki, m.in. stocznia, zakład produkujący loko-
motywy, odlewnia żelaza. Rozwój Elbląga zahamowały I wojna światowa i świa-
towy kryzys ekonomiczny. Miasto, po postanowieniach traktatu 
wersalskiego leżące na obrzeżach Rzeszy, podniosło się z upad-
ku dopiero w latach 30. XX w. W styczniu 1945 r.  Elbląg był areną 
ciężkich walk, które obróciły w gruzy całe śródmieście ze Starym 
Miastem włącznie. Jego rekonstrukcja trwa do dziś. 

Stare Miasto. To najstarsza, bardzo urokliwa część  Elbląga. 
Jej początki sięgają roku 1237. Aż trudno uwierzyć, że pod koniec 
II wojny światowej starówka została w 98% zniszczona (pozo-
stało zaledwie 6 kamienic), a ruiny rozebrane i wywiezione jako 
budulec do Warszawy. Odbudowę rozpoczęto dopiero w latach 
80. XX w., a prace rekonstrukcyjne trwają do dziś. Część kamie-
nic wzniesiono według dawnych planów, inne tylko nawiązują 
stylistycznie do klimatu miasta. Stojące tu budynki przywodzą 
na myśl Lubekę, Bremę, Gdańsk czy Rygę, przypominając o han-
zeatyckiej przeszłości Elbląga.

Kościół katedralny św. Mikołaja. Dzięki 97-metrowej wie-
ży elbląska katedra należy do najwyższych obiektów sakralnych 
w Polsce. Wznoszenie kościoła rozpoczęto w połowie XIII w., ale 
swój obecny kształt zawdzięcza on stopniowym, trwającym dwa 
wieki rozbudowom. Gruntownej przebudowy doczekał się w 1777 r. 
po pożarze spowodowanym uderzeniem pioruna. Próbowano mu 
wówczas nadać cechy barokowe. Kolejny pożar, którego sprawca-
mi byli w 1945 r. żołnierze radzieccy, zamienił świątynię w gruzo-
wisko. Prace nad jej odbudową trwały do 1965 r. 

Wewnątrz możemy podziwiać cenne gotyckie zabytki, np. 
chrzcielnicę z brązu, wykonaną w 1387 r., rzeźbę św. Mikołaja oraz 
późnogotyckie ołtarze, które trafiły tu z innych elbląskich ko-
ściołów.

Kościół św. Ducha. Był częścią kompleksu szpitalnego, któ-
rego początki sięgają 1245 r. Zespół, w skład którego wchodziły 
świątynia, szpital oraz połączone kamienice zwane Wielkim Do-
mem i Wielką Izbą, to jeden z najcenniejszych zabytków miasta. 
W latach 1312–1467 działał tu naczelny szpital zakonu krzyżackie-
go. Dziś jest siedzibą Biblioteki Elbląskiej. 

Podominikański kościół Najświętszej Marii Pan-
ny. Jego budowę rozpoczęto już w XIII w., ale prace nad rozbu-
dową świątyni trwały aż do XVI w. Po zniszczeniach wojennych 
został odbudowany w latach 60. XX w., ale nie odzyskał już sa-
kralnej funkcji. Dziś w gotyckich wnętrzach, w których zachowa-
ły się płyty nagrobne miejskich patrycjuszy, mieści się nowocze-
sna galeria sztuki „EL”. 

Ścieżka kościelna. Ten unikatowy w skali kraju zabytek to wąskie przej-
ście łączące w średniowieczu trzy kościoły: św. Ducha, św. Mikołaja i Najświętszej 
Marii Panny. Zawieruchę II wojny światowej przetrwał jedynie odcinek pomiędzy 

Ścieżka kościelna
fot. Joanna Pruszyńska

Elbląskie tramwaje
W latach 60. XX w. władze PRL-u rozpoczęły wiel-
ką akcję  likwidowania sieci tramwajowych w mniej-
szych miastach. Do lat 80. ubiegłego stulecia ten po-
siadający wiele uroku środek transportu zniknął m.in. 
z ulic Olsztyna, Legnicy, Wałbrzycha czy Słupska. We-
dług opracowania z 1969 r. również Elbląg miał wy-
mieniać tramwaje na nowoczesne autobusy. Dzię-
ki protestom mieszkańców nie doszło do ich likwidacji 
i Elbląg jest jednym z nielicznych polskich miast poniżej 
200 tys. mieszkańców posiadających sieć tramwajową. 
Co ciekawe, do dziś tutejsze tory mają niestandardowy, 
jak dla dzisiejszych sieci, węższy rozstaw szyn (1000 mm).
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ulicami Mostową a św. Ducha. Jego cechą 
charakterystyczną są rozpostarte nad gło-
wami przechodniów gotyckie łuki. 

Dom modlitewny menonitów. 
Wśród zabytkowych kamienic Starego 
Miasta warto odwiedzić znajdujący się przy 
ul. Garbary 12 dom modlitewny menoni-
tów – ortodoksyjnej grupy protestanckiej 
z Holandii. Menonickim osadnikom za-
wdzięczamy m.in. osuszenie Żuław. 

Brama Targowa. To fragment nie-
istniejących już murów obronnych mia-
sta. Powstała w XIV w. Dziś mieści się 
w niej punkt widokowy i wystawa muze-
alna prezentująca historię wieży. W bra-
mie odnajdziemy fragment torów. Poło-
żono je, by przypominały, że przed woj-
ną przejeżdżały tędy tramwaje. 

Tuż obok bramy stoi Pomnik Piekarczyka. Upamiętnia elbląską legendę 
z czasów wojen polsko-krzyżackich. Podobno młody uczeń piekarski jako 
pierwszy ujrzał napastników i łopatą do chleba przeciął linę przytrzymują-
cą bramę. Ta zamknęła się w ostatniej chwili, uniemożliwiając Krzyżakom 
wjazd do miasta. 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Budynek jest pamiątką po 
dawnym zamku krzyżackim, zburzonym w 1454 r. W średniowieczu znajdowała 
się w nim zamkowa słodownia. Druga część muzeum to XVI-wieczne Gimnazjum 
Miejskie (uznawane za pierwsze polskie gimnazjum humanistyczne). 

Placówka zawdzięcza swe bogate zbiory m.in. 
wciąż trwającym pracom wykopaliskowym, pro-
wadzonym podczas odbudowy Starego Miasta. Na 
muzealnym dziedzińcu znajdziemy rekonstrukcję 
domu wikingów z osady Truso, odnalezionej przez 
doktora Marka Jagodzińskiego. 

Opuszczamy Elbląg i wyruszamy z powrotem na po-
łudnie trasą S7. Po 40 km zjeżdżamy w kierunku wsi 
Małdyty. Tuż za zjazdem z drogi ekspresowej ozna-
kowanie szlaku prowadzi nas w prawo, do miejsco-
wości Sople. 

Sople 
Leżąca w pobliżu jeziora Ruda Woda wieś do XIX w. 
była folwarkiem należącym do małdyckich dóbr 
rodu von Reiche. Później trafiła w ręce rodziny Kah-

le. Pierwszy wybudowany przez nich dwór spłonął, a na jego miejscu powstał 
istniejący do dziś budynek projektu Kurta Fricka z Królewca. Posiadłość otacza 
piękny, zabytkowy park z 2. połowy XIX w. 

Brama Targowa
fot. Dariusz Zaród

Dwór w Soplach
fot. Mathias Nowicki
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Około 6 km dalej znajduje się leżąca na szlaku wieś Szymonowo. Wyjeżdżając z Sopli, 
jedziemy w lewo, przejeżdżamy przez miejscowość Linki, a za nią skręcamy w pierw-
szą drogę po lewej.

Szymonowo
Wieś po raz pierwszy była wymieniana 
w dokumentach z 1301 r. Znajduje się tu kla-
sycystyczny kościół św. Jana Chrzci-
ciela z XIX w., prawdopodobnie wybudo-
wany na miejscu wcześniejszej świątyni 
krzyżackiej. W środku warto zwrócić uwa-
gę na ewangelicki konfesjonał. 

Drugim szymonowskim zabytkiem jest 
bardzo dobrze zachowany zespół pała-
cowy z 2. połowy XIX w., który tworzą pa-
łac (obecnie dom dziecka), park i wartownia.

Wracamy tą samą trasą. Po przecięciu drogi 
krajowej nr 519 wjeżdżamy do Małdyt. 

Małdyty
Otoczona lasami wieś jest urokliwie ulokowana nad wodami 
jeziora Sambród. Niemal od razu po wjeździe do Małdyt na-
trafimy na ciekawy obiekt. To dawna oficyna pałacowa, 
która razem z bramą wjazdową i częściowo zachowanym par-
kiem jest pamiątką po nieistniejącym już pałacu wchodzącym 
w skład dóbr Augusta II Mocnego. W trakcie budowy Kanału 
Elbląskiego mieszkał tu jego projektant, Georg Jacob Steen-
ke. Dziś w oficynie mieści się „Zajazd pod Kłobukiem”. Jego 
nazwa pochodzi od sąsiadującego z obiektem 400-letniego 
pomnikowego dębu, noszącego imię Kłobuk. W Małdytach, 
nieopodal stacji kolejowej, znajduje się zbudowana na kana-
le przystań jachtowa. 

Należy wrócić do drogi krajowej nr 519 i skręcić w prawo, w kierunku Morąga.

Morąg
Datowane początki Morąga sięgają roku 1280, kiedy to Krzyżacy wznieśli tu drew-
nianą strażnicę. Przyjmuje się, że postawiono ją w miejscu pradawnej pogezań-
skiej osady Morina. Obok zamku zbudowano podgrodzie, które otrzymało pra-
wa miejskie w 1327 r. Dość szybko wzniesiono również mury obronne, kościół i ra-
tusz. Przez cały XV w. miasto było areną waśni pomiędzy Krzyżakami, Polakami 
i Prusami. Od 1525 r. Morąg był siedzibą starosty książęcego. 

Rozwój miasta zahamował przemarsz wojsk szwedzkich w 1656 r., a dzie-
ła zniszczenia dokończył pożar w 1697 r. W latach 1807 oraz 1812 w Morągu 

Pałac w Szymonowie
fot. Joanna Pruszyńska

Zespół pałacowo-parkowy 
w Małdytach
fot. Joanna Pruszyńska
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stacjonowały wojska napoleońskie. Na 
przestrzeni XIX w. miasto czterokrot-
nie padło ofiarą pożarów. Dynamicz-
ny rozwój Morąga przypadł na począ-
tek następnego stulecia. Wybudowano 
 wówczas sieci wodociągową, gazową 
i elektryczną. Ostatnich zniszczeń w histo-
rycznej tkance miasta dokonała  Armia 
Czerwona w 1945 r.

Pałac Dohnów. Budowlę wzniesiono w 2. połowie XVI w. jako miejską 
rezydencję rodową. Dziś mieści się w nim Muzeum im. Johanna Gottfrieda 
Herdera (oddział Muzeum Warmii i Mazur). 

Pałac, ze ścianami, w które wkomponowano średniowieczne mury obron-
ne i baszty, zbudowany jest na planie podkowy. Na skwerze przed frontem 
budynku ustawiono kolumnę z piaskowca zwieńczoną kulą – to barokowy 
zegar słoneczny. W środku znajdziemy ekspozycje poświęcone sztuce Prus 

Książęcych, obejrzymy barokowe, bie-
dermeierowskie i secesyjne wnętrza oraz 
galerię portretów dworskich. Jest tu tak-
że wystawa poświęcona życiu i działal-
ności Johanna Gottfrieda Herdera. 

Kościół św. św. Piotra i Pawła. 
Wznoszenie tej imponującej gotyckiej 
budowli rozpoczęto w 1305 r., ale obecny 
kształt przyjęła pod koniec XIV w. Ostat-
nich zmian dokonano w XVIII stuleciu. 
Uwagę przykuwa znajdujący się na bocz-
nej ścianie świątyni XIV-wieczny krucyfiks 
mistyczny. Możemy podziwiać także kilka 
płyt nagrobnych rodziny Dohnów z XVI w. 
oraz ołtarz główny z 1690 r. 

Ratusz. Stojąca na środku obecne-
go placu Jana Pawła II okazała gotycka 
budowla powstała w 1444 r. Zniszczona 
w 1945 r., została odbudowana i obecnie 
mieści punkt informacji turystycznej oraz 

siedziby organizacji pozarządowych. Widoczne przed dawnym ratuszem ar-
maty to pamiątka po wojnie francusko-pruskiej z 1870 r.

Zamek krzyżacki. W czasach swojej świetności zamek był siedzibą wójtów 
i komturów krzyżackich. Dziś możemy oglądać jedynie północno-zachodnie 

Johann Gottfried Herder 
(1744–1803)
W Morągu urodził się wybitny niemiecki filozof Johann Gottfried Herder. Należał do 
klasyków weimarskich. Był zafascynowany ludowością: zapoczątkował zbieranie 
utworów ludowych, motywując do tego dzieła m.in. braci Grimm.  Wywarł znaczą-
cy wpływ na myśl romantyczną. Uważał, że świat opiera się na ładzie, a przyroda jest 
pełna ukrytych sensów. Człowiek jest w niej postacią rozumną i wolną. Z jego doko-
nań czerpali m.in. Johann Wolfgang Goethe i Adam Mickiewicz. 

Megalityczne cmentarzysko 
Na północ od Morąga, w miejscowości Markowo, przez wiele lat istniała inna okazała rezydencja rodu Dohnów. Po II wojnie światowej wnę-
trze pałacu zostało rozszabrowane i zniszczone, a budynek popadł w ruinę. Szczęśliwie, w pobliskim lesie zachował się interesujący cmen-
tarz rodu Dohnów. W kamiennym półokręgu ustawiono dwa nagrobki z ciekawymi inskrypcjami, otoczone innymi elementami architekto-
nicznymi, dzięki czemu całość przypomina pradawne megalityczne cmentarzyska.

Dziedziniec pałacu Dohnów
fot. Tomasz Maciejczyk
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renesansowe skrzydło, pozostałości fundamentów innych średniowiecznych 
budynków, fragment murów obronnych oraz odtworzoną na całej długości 
XIII-wieczną fosę. Obecnie zamek 
znajduje się w rękach prywatnych. 

Przed nami ostatni etap wypra-
wy drogowym Szlakiem Kanału 
Elbląskiego. Opuszczamy Morąg 
drogą wojewódzką nr 527 w kie-
runku Olsztyna. Po około 5 km do-
cieramy do wsi Bramka. Skręcamy 
w prawo, za znakami wskazujący-
mi dojazd do wsi Wenecja.  Mijamy 
Bożęcin, gdzie stoi XIX-wieczny kla-
sycystyczny dwór, i docieramy do 
wsi Słonecznik, w której znajduje 
się kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego z połowy XVIII w. z baro-
kowym wyposażeniem. Następnie 
przejeżdżamy obok rynnowego jeziora Bartężek i miejscowości wypoczynkowej 
Tarda, skąd ponownie docieramy do drogi S7. Dojedziemy nią do Ostródy, w której 
rozpoczęliśmy naszą podróż drogowym Szlakiem Kanału  Elbląskiego.

Rozlewisko Morąskie
To kompleks bagien i trzęsawisk w pobliżu Morąga, pozostałość po osuszonym w XIX w. jeziorze. Znajduje się tu grobla, którą poprowadzono 
ścieżkę edukacyjną z wieżami widokowymi do obserwacji bytującej tu fauny. Rozlewisko zamieszkuje ponad 150 gatunków ptaków.

Jedna z armat przed ratuszem
fot. Tomasz Maciejczyk

Jezioro Narie w pobliżu Morąga
fot. Joanna Pruszyńska
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Rozdział III.
Informacje 
praktyczne

Elbląg
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Stary Rynek 25 (ratusz staromiejski), 82-300 Elbląg
tel.: 55 239 33 77
e-mail: ielblag@umelblag.pl
www.ielblag.pl
Godziny otwarcia: pn.–pt. 10.00–18.00.

Iława
Biuro Informacji Turystycznej 
ul. Niepodległości 13 (w budynku ratusza), 14-200 Iława
tel.: 89 648 58 00 
e-mail: itilawa@wp.pl
www.ilawa.pl/biuro-informacji-turystycznej
Godziny otwarcia: pn.–pt. 8.00–16.00, w sezonie turystycz-
nym (1 VI–30 IX) pn.–pt. 9.00–17.00, sb.–nd. 10.00–14.00.

Morąg
Punkt Informacji Turystycznej
pl. Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg
tel.: 89 757 38 26
e-mail: informacjaturystyczna@op.pl; lot.morag@op.pl
www.morag.pl/pit.html; www.lot.mazury.pl
Godziny otwarcia: cały rok pn.–pt. 8.00–16.00, w sezonie 
turystycznym również sb. 9.00–15.00.

Ostróda
Centrum Informacji Turystycznej
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1a, 14-100 Ostróda 
tel.: 89 642 30 00 
e-mail: cit@mazury-zachodnie.pl
www.it.ostroda.pl; www.mazury-zachodnie.pl
Godziny otwarcia: I–IV i X–XII pn.–pt. 8.00–16.00, V i IX 
pn.–pt. 9.00–17.00, VI–VIII pn.–pt. 9.00–18.00, sb. 10.00– 
–16.00, nd. 10.00–14.00.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg
tel.: 55 232 72 73
e-mail: muzeumel@elblag.com.pl
www.muzeum.elblag.pl
Godziny otwarcia: wt.–nd. 8.00–16.00, pn. i dni poświątecz-
ne nieczynne.
Główna część wystawy to eksponaty z dawnego Elbląga, 
Żuław, Pomorza i krajów Europy północnej. Na dziedziń-
cu stoi rekonstrukcja domu wikingów z osady Truso. Każdy, 
kto jest zainteresowany Krainą Kanału Elbląskiego, powi-
nien obejrzeć wystawę etnograficzną „W żuławskim domu”, 
nawiązującą do tradycyjnego układu domu mieszkalnego 
w zagrodzie holenderskiej wraz z wyposażeniem. 

Muzeum w Ostródzie
ul. A. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
tel.: 89 646 26 02
e-mail: muzeum.ostroda@wp.pl
www.muzeumwostrodzie.pl
Godziny otwarcia: IX–VI wt.–pt. 9.00–16.00, sb.–nd. 10.00– 
–14.00, VII–VIII wt.–pt. 9.00–17.00, sb.–nd. 10.00–16.00, cały 
rok pn. i święta państwowe nieczynne.
Muzeum mieści się w dawnym zamku krzyżackim. Stała wy-
stawa „Z dziejów Ostródy i okolic” koncentruje się na hi-
storii ziemi ostródzkiej od prehistorii do czasów współcze-
snych. Szczególną uwagę poświęcono epoce napoleońskiej.

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera 
w Morągu
ul. Dąbrowskiego 54, 14-300 Morąg
tel.: 89 757 28 48
www.muzeum.olsztyn.pl
Godziny otwarcia: X–V wt.–nd. 9.00–16.00, VI–IX wt.–nd. 
9.00–17.00, pn. nieczynne.
Placówka, zlokalizowana w morąskim pałacu Dohnów, jest 
filią Muzeum Warmii i Mazur. Wystawy prezentują pałacowe 
wnętrza z różnych epok, sztukę Prus Książęcych XVI–XVIII w. 
oraz malarstwo, m.in. portrety dworskie i grafiki holender-
skie z XVII w. Jedną z ekspozycji poświęcono Johannowi 
Gottfriedowi Herderowi. 

Informacja turystyczna

Placówki muzealne na drogowym Szlaku Kanału Elbląskiego


