
Relacja z wycieczki na Żuławy 27-29 maja 2022 r. 

 

W piątek, 27 maja wyruszyliśmy na naszą kolejną wycieczkę, tym razem na Żuławy 

– regionu położonego pomiędzy Gdańskiem, Malborkiem oraz Elblągiem, miejsce 

wyjątkowe ze względu na historię i architekturę. Powierzchnia Żuław wynosi 1740 

km
2
, z czego 450 km

2
 stanowią ziemie położone poniżej poziomu morza. 

 

Pierwszy przystanek- Krynica Morska, miasteczko położone na krańcu urokliwej 

Mierzei Wiślanej, od północy otoczone wodami Bałtyku, od południa Zalewu 

Wiślanego. Całą panoramę miasta i okolicy można było zobaczyć z tarasu latarni 

morskiej. Potem spacer do mariny położonej na wodach Zalewu Wiślanego i przerwa 

na kawę. 

W drodze do Sztutowa- miejsca naszych noclegów, zatrzymaliśmy się żeby zobaczyć 

kanał żeglugowy Nowy Świat na Mierzei Wiślanej. Przekop przez Mierzeję ma 

znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny 

dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję 

Cieśniny Piławskiej. 

 

Ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na największą atrakcję tej wycieczki i drugiego 

dnia- rejs Kanałem Elbląskim. 

Kanał Elbląski to unikatowy w skali świata zabytek hydrotechniki. Dzięki czynnemu 

systemowi pięciu zabytkowych pochylni z tzw. suchym grzbietem, statki i jachty 

żeby pokonać różnicę poziomów- 99,15 m, umieszczane są na wózkach i przeciągane 

po torowisku za pomocą stalowych lin, które porusza koło wodne. Podczas blisko 3- 

godzinnego rejsu, słuchając opowieści kapitana, podziwialiśmy piękno otaczającej 

nas przyrody. 

W Elblągu powitała nas pani przewodnik, która oprowadziła nas po elbląskiej 

Starówce. Zobaczyliśmy Bramę Targową ze stojącym obok pomnikiem Piekarczyka 

oraz Katedrę św. Mikołaja z XIII wieku, jeden z najstarszych obiektów sakralnych w 

Polsce. 

W drodze powrotnej do Sztutowa zatrzymaliśmy się w Stegnie, żeby zwiedzić 

przepiękny kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XVII wieku. Wspaniałe 

malowidła ścienne, sklepienie z malowidłami wykonanymi na lnianych płótnach, 

podwieszany żaglowiec, organy i ambony zrobiły na nas ogromne wrażenie. 

Zakończeniem drugiego dnia była biesiada przy ognisku. Śpiewy, śmiechy i wesoły 

nastrój sprawiły, że dzień zakończył się bardzo miło. 

 

W ostatnim dniu najpierw poruszające Muzeum Stutthof w Sztutowie. Był to 

najdłużej działający- od 2.09.1939 do 9.05.1945r.- obóz koncentracyjny, w którym 

zamordowano ok. 65 tys. osób. 

Z miejsca pełnego smutnej historii dojechaliśmy do Nowego Dworu Gdańskiego, 

gdzie w Żuławskim Parku Historycznym poznaliśmy historię osadnictwa, szczególnie 

sporo dowiedzieliśmy się o mannonitach, którzy zagospodarowali te tereny i 

stworzyli na nich nowoczesne rolnictwo. 



Ostatnim punktem zwiedzania był Sztum i średniowieczny zamek krzyżacki, który w 

przeszłości był rezydencją Wielkiego Mistrza, dostojników zakonu oraz zakonnych 

gości. 

Myślę, że wycieczka choć tylko trzydniowa pokazała nam historię i piękno Żuław. 


