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S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA NA MIERZEI WIŚLANEJ – 13.08.2022 R. 

 

Fot.: 1 - załadunek rowerów w Kobylnicy 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 13 

sierpnia 2022 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20.  

Wpłaty potwierdzające udział uiszczamy po 

otrzymaniu informacji na wskazany adres e-mail 

podczas rejestracji. Stowarzyszenie nie zwraca 

darowizn, nie ma też obowiązku szukania za-

stępstwa za osoby, które dokonają wpłat i zrezy-

gnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

PARK KRAJOBRAZOWY „MIERZEJA 

WIŚLANA” 

 

Fot.: 2 – logotyp Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” 

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” został 

powołany w 1985 r. Zasadniczym celem jego 

utworzenia było stworzenie odpowiednich wa-

runków dla zachowania występujących na tych 

terenach unikatowych wartości przyrodniczych, 

krajobrazowych, widokowych i rekreacyjnych 

pasa nadmorskiego. 

Powierzchnia parku wynosi 4410 ha, w tym lasy 

zajmują 3330 ha (75,5 % ogólnej powierzchni 

parku). Na lasy przypada ponad 80 % powierz-

chni parku i został on nasadzony przez czło-

wieka. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest 

sosna zwyczajna. Skład drzewostan będzie ule-

gał zmianie, aktualnie nasadzane są drzewa li-

ściaste. By stworzyć tu ponownie las mieszany 

jaki występował tu jeszcze w XVII w. na tym te-

renie. 

Mierzeja jest rejonem krzyżowania się głównych 

szlaków ptasich wędrówek. W okresie głównego 

nasilenia wędrówki jesiennej nad pasem Mierzei 

Wiślanej przelatuje kilka milionów ptaków 

dziennie. 

Park ten znajduje się na terenie gmin Sztutowo 

i Krynica Morska. Obszar ten został objęty 

ochroną prawną dla zachowania walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz 

historycznych. 

 

Fot.: 6 (znajkraj) – Trasa rowerowa koło Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej 

Urokliwa Polska  

MIERZEJA WIŚLANA 

Mierzeja Wiślana to wąski skrawek lądu między 

Bałtykiem a Zalewem Wiślanym. Szerokość 

Mierzei waha się w granicach od 300 m po stro-

nie rosyjskiej do 2,5 km po stronie polskiej 

(w rejonie Stegny). 

 

Fot.: 7 (Internet) – widok na Mierzeję Wiślaną 

Polska część Mierzei Wiślanej (długość 50 km) 

to piaszczysty wał wydmowy, ciągnący się od 

okolic Gdańska do granicy z Obwodem Kalinin-

gradzkim. W części zachodniej przylega do Żu-

ław Wiślanych i w trzech miejscach jest przer-

wana przez dawne i obecne ujście Wisły (Mar-

twa Wisła, Śmiała Wisła i Przekop Wisły). 

Mierzeja powstała ok. 5 tysięcy lat temu jako 

efekt procesów akumulacji morza i wiatru 

w strefie brzegowej Bałtyku. Charakterysty-

czna dla niej jest szeroka piaszczysta plaża oraz 

mozaika form wydmowych. Na szczególną u-

wagę zasługuje obecność wysokich wałów wyd-

mowych, których grzbiety stanowią naturalne 

punkty widokowe, najwyższym jest Wielbłądzi 

Garb o wysokości 49,5 m. n. p. m.  Klimat tego  

obszaru jest typowo morski, z łagodną zimą 

i późną wiosną, dużą wilgotnością powietrza, 

silnymi wiatrami i dużym nasłonecznieniem. To 

wszystko tworzy doskonałe warunki do roz-

woju turystyki w tym regionie. Sztutowo jest 

kolejną miejscowością najczęściej odwiedzaną 

przez turystów. 

 

Fot.: 13 (Internet) – Latarnia w Krynicy Morskiej 

Podczas lata najwięcej turystów i wczasowi-

czów przebywa w miejscowościach takich jak: 

Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Kąty Ry-

backie, Krynica Morska oraz Piaski. Miko-

szewo położone jest u samego ujścia Wisły na 

prawym jej brzegu. Ze Świbnem, leżącym po le-

wej stronie Wisły, posiada połączenie promowe. 

W pobliskiej miejscowości Rybina warto zoba-

czyć dwa zwodzone mosty pochodzące z po-

czątku XX wieku Natomiast w Drewnicy i Żu-

ławkach znajdują się unikalne zabytki architek-

toniczne z XVIII i XIX w. Są to: domy podcie-

niowe, domy burskie, żuławskie zagrody, wia-

trak „koźlak" z 1718 r. oraz kościół neogotycki 

pw. Najświętszej Marii Panny z 1841 r. Jantar 

to znana już od XIII w.  osada  rybacka.  Jantar 
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słynął zawsze ze wspaniałych karczm oraz z bo-

gactwa bursztynu, pochodzącego z połowów 

morskich i zbieranego na plażach. Stegna to 

jedna z naj piękniejszych i najbardziej interesu-

jących miejscowości Mierzei Wiślanej. Oto-

czona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bał-

tyckiego jest jakby wyspą. Czysta plaża, bez-

pieczne kąpielisko morskie, zdrowe przepeł-

nione jodem powietrze, mieszany las, to tylko 

niektóre tuty cudownego mikroklimatu Stegny. 

W samej miejscowości znajduje się przepiękny 

kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Je-

zusa wybudowany w 1683 r., w którym w sezo-

nie letnim odbywają się koncerty organowe 

w wykonaniu światowej sławy artystów. 

W swojej historii ma też kartę tragiczną. Podczas 

II wojny światowej, tu właśnie powstał pierwszy 

obóz koncentracyjny. Utworzony został 2 wrze-

śnia 1939 roku, istniał do 9 maja 1945 r. Dziś na 

tym terenie funkcjonuje Muzeum Martyrologii 

STUTTHOF.  

Ze względu na ograniczenia czasowe, większość 

wymienionych miejscowości zwiedzimy przy 

okazji następnej wyprawy. 

 

Fot.: 3 (Internet) – Kąty Rybackie 

Miejscowością od której zaczniemy rajd rowe-

rowy są Kąty Rybackie. Pierwsi letnicy zawitali 

do Kątów już po I wojnie światowej. Znajduje 

się tutaj rezerwat ornitologiczny kormorana 

czarnego i czapli siwej. Krynica Morska to naj-

większy i najbardziej znany kurort Mierzei Wi-

ślanej. Dużą atrakcją jest jedyna na Mierzei Wi-

ślanej latarnia morska mająca 26,5 m wysokości, 

pochodząca z 1895 r. W Krynicy Morskiej po 

stronie Zalewu Wiślanego jest molo, przy któ-

rym znajduje się przystań żeglugi pasażerskiej 

i przystań jachtowa. Piaski – to miejscowość po-

łożona na końcu polskiej strefy Mierzei Wiśla-

nej, około 4 km od granicy państwowej Polski 

i Rosji. Teren ten jest naj-bardziej dziewiczy na 

całej mierzei. Może dlatego też w pobliżu Pia-

sków swoją plażę mają naturyści 

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM EV 10  

Szlak rowerowy po Mierzei Wiślanej na pra-

wie całej długości posiada szutrową, utwar-

dzoną nawierzchnię doskonale komponującą się 

z naturalnymi, leśnymi klimatami wokół niej. To 

trasa zarówno dla turystów rowerowych z sa-

kwami, jak i zwolenników lekkiej jazdy tereno-

wej na popularnych gravelach. Wśród tych 

pierwszych są i amatorzy krótkich, jednodnio-

wych wycieczek, jak i wielodniowi podróżnicy, 

jadący po EuroVelo 10, czyli europejskiej trasie 

rowerowej wokół Morza Bałtyckiego.  

 

Fot.: 4 (znajkraj) – Granica Polski - drogowskaz na Mierzei Wi-

ślanej 

Oddalenie trasy od głównych ciągów samocho-

dowych Mierzei wpływa też na bezpieczeństwo 

– rowerzyści mają kontakt z samochodami wła-

ściwie tylko przy okazji krótkich przejazdów 

przez Sztutowo i Kąty Rybackie oraz na objeź-

dzie budowy słynnego przekopu. 

Trasa składa z wielu zjazdów i podjazdów, i wy-

maga dobrej kondycji, w tym sprawnych hamul-

ców. 

 

Fot.: 8 (znajkraj) – Zróżnicowana trasa rowerowa po Mierzei 

Wiślanej 

Po kilku minutach jazdy za przekopem Mierzei 

Wiślanej, przy niewielkim ośrodku wypoczyn-

kowym w środku lasu, warto zainteresować się 

drogą biegnącą w kierunku Zatoki Gdańskiej. 

Kilkadziesiąt metrów od szlaku, a później pra-

wie na granicy lasu, stoją dwa z niewielu ocala-

łych kamieni granicznych Wolnego Miasta 

Gdańska. Właśnie aż dotąd, do wsi Przebrno, 

które dzisiaj jest częścią administracyjną Kry-

nicy Morskiej, sięgał obszar tego wyjątkowego 

tworu, jaki powstał w wyniku postanowień tra-

ktatu wersalskiego. I właśnie nazwę „Versail-

les” można zobaczyć na niezwykłym, drugim 

z kamieni. Ciekawe, że historyczne kamienie 

graniczne są dziś pilnie strzeżone przez służby 

leśne i Straż Graniczną, gdyż są przedmiotem 

zainteresowania nielegalnych kolekcjonerów. 

 

Fot.: 9 (znajkraj) – Kamień graniczny Wolnego Miasta Gdańska 

na Mierzei Wiślanej 

Zaraz za dawną granicą Wolnego Miasta 

Gdańska następuje najpiękniejszy moment 

podczas wycieczki rowerem po Mierzei Wi-

ślanej i bez wątpienia jeden z kilku najbardziej 

efektownych odcinków dróg rowerowych 

w Polsce. Ten ponad kilometrowy widokowy 

odcinek trasy, położony na niewysokim klifie 

z widokiem na Zatokę Gdańską, pojawia się 

właściwie w każdych wspomnieniach z wyjazdu 

rowerem na Mierzeję Wiślaną. Chyba nie ma 

rowerzysty, który nie zatrzymał się tutaj i nie 

zrobił pamiątkowego zdjęcia. Szczególnie uro-

kliwie robi tu się późnym popołudniem, gdy 

wszystko zaczyna tonąć w pomarańczowym 

świetle zachodzącego Słońca. Z otwartego klifu 

po zachodniej stronie widać prace wokół prze-

kopu Mierzei Wiślanej, a w oddali po wschod-

niej stronie - rosyjskie plaże przed Bałtyjskiem. 

Dotarcie do ostatniego szlabanu na Mierzei Wi-

ślanej wcale nie oznacza, że trzeba wracać tą 

samą drogą. Odcinek powrotny do Piasków 

można przejechać głównym grzbietem Mierzei 

Wiślanej po bardzo przyzwoitej leśnej drodze 

ciągnącej się równolegle do już przejechanej 

szutrowej drogi w dole. 

 

Fot.: 14 (znajkraj) – Wieża Zautomatyzowanego Systemu Rada-

rowego Nadzoru w Piaskach 

Po sprawnej wspinaczce po wyłożonej betono-

wymi płytami drodze, jaka zaczyna się kilka-

dziesiąt metrów od wspomnianego szlabanu, 

oczom rowerzysty ukazuje się wieża radarowa – 

obiekt Zautomatyzowanego Systemu Radaro-

wego Nadzoru polskich obszarów morskich. 

Tuż za nią, w lesie, znajdują się podstawa daw-

nego niemieckiego radaru Würzburg, służącego 

go naprowadzania ognia artylerii przeciwlotni-

czej, myśliwców lub świateł reflektorów w cza-

sie II wojny światowej. 

PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ. 

Plany budowy kanału sięgają 1577 roku, jednak 

dopiero w 2016 roku zaprezentowano po raz 

pierwszy jego wizualizację. W 2020 r. Sweco 

Polska podpisało umowę z Urzędem Morskim 

w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kont-

raktu przy realizacji projektu p.n.: „Budowa 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską” część 1. 

Głównym celem projektu jest skrócenie, pogłę-

bienie i uproszczenie szlaku morskiego prowa-

dzącego na Bałtyk. Kanał skróci dotychczasową 

drogę przez Cieśninę Piławską, która znajduje 

się na terytorium Rosji, na Morze Bałtyckie 

o ok. 100 km.  

Całkowita długość nowej drogi wodnej wynie-

sie 22,8 km. Ma mieć głębokość 5 m. Z kolei 

kanał, o 1,3 km długości i 5 m głębokości, bę-

dzie umożliwił wpływanie do portu w Elblągu 

jednostek o zanurzeniu do ok. 4 metrów, długo-

ści do 100 metrów oraz do 20 metrów szeroko-

ści. 

 

Fot.: 15 (Internet) – Przekop Mierzei Wiślanej 

Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe nie 

tylko znaczne skrócenie czasu podróży, ale rów-

nież przed całym regionem otworzą się nowe 

możliwości rozwoju handlu i turystyki. 

Otwarcie Przekopu Mierzei Wiślanej nastąpi 17 

września 2022 r. i ma wymiar symboliczny. 

REJS STAKIEM. 

W Krynicy Morskiej pojawimy się dwukrotnie, 

drugi raz w drodze powrotnej ok. godz. 13:00, 

by załadować rowery na statek, który będzie za-

rezerwowany tylko dla naszej wyprawy. Po 45 

minutach dopłyniemy do Tolkmicka, gdzie po 

rozładowaniu rowerów  wyruszymy  rowerami 
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Fot.: 17 - Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – łącznie ok. 65 km 

do Fromborka. Do przejechania mamy ok 16 km. 

KLEJNOT WARMII  

We Fromborku spotkamy się z przewodnikiem, 

który oprowadzi nas po największych atrak-

cjach miasta, będziemy również uczestnikami 

koncertu organowego. 

 

Fot.: 5 (Internet) – widok na port we Fromborku 

Frombork to niewielkie, zaciszne miasteczko le-

żące w województwie warmińsko-mazurskim, 

nad brzegiem Zalewu Wiślanego, niedaleko gra-

nicy z Rosją, przy trasie nr 504. Słusznie nazy-

wany „klejnotem Warmii”, Frombork był miej-

scem pracy najsłynniejszego astronoma nowo-

żytnej Europy – Mikołaja Kopernika, twórcy 

obecnego obrazu nieba. Wiele tutejszych atra-

kcji turystycznych wiąże się właśnie z jego dzia-

łalnością. 

Historia Fromborka 

W roku 1275, po spaleniu katedry w Braniewie, 

postanowiono przenieść kapitułę warmińską 

i wybudować katedrę we Fromborku. Powstał 

wówczas kompleks osadniczy składający się 

z zespołu katedralnego na wzgórzu i miasta wy-

rosłego nad brzegiem Zalewu Wiślanego. Do-

piero w XX wieku, w roku 1926 Wzgórze Kate-

dralne i miasto połączone zostały jako jeden ad-

ministracyjny ośrodek. 

Zabytki we Fromborku 

Do dzisiaj najważniejszym i najcenniejszym 

miejscem we Fromborku jest Wzgórze Kate-

dralne będące zabytkiem najwyższej klasy. 

Główną budowlą tego kompleksu jest gotycka 

Katedra Wniebowzięcia NMP - perła warmiń-

skiej architektury, ale podziwiać można tu 

znacznie więcej ciekawych obiektów, udostęp-

nionych dla turystów w formie Muzeum Miko-

łaja Kopernika, m.in. Wieżę Radziejowskiego. 

 

Fot.: 10 (Internet) – widok na Katedrę z Wieży Radziejewskiego  

Mikołaj Kopernik 

Właśnie tutaj, na Wzgórzu, w Wieży nazwanej 

jego imieniem żył i pracował słynny astronom, 

tworząc m.in dzieło swego życia – „De Revolu-

tionibus”, które odmieniło dotychczasowe poję-

cie o wszechświecie. Jako kanonik kapituły 

warmińskiej, przebywał tu niemal nieprzerwa-

nie od roku 1510 do dnia swojej śmierci w maju 

1543 roku. Tutaj też Mikołaj Kopernik został 

pochowany. 

 

Fot.: 11 (Internet) – Wzgórze Katedralne 

Festiwal Muzyki Organowej 

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym od-

bywającym się latem we Fromborku jest Mię-

dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej z u-

działem wirtuozów z kraju i z zagranicy. Tutej-

sze organy pochodzące z 1683 roku, uważane są 

przez znawców tematu za jedne z najlepszych 

w Polsce, plasują się w pierwszej piątce. 

 

Fot.: 12 (Internet) – organy w Katedrze 

Inne atrakcje we Fromborku 

Poza Wzgórzem Katedralnym we Fromborku 

zobaczyć można kościół Św. Mikołaja, Wieżę 

Wodną czy zespół poszpitalny Św. Ducha 

z Muzeum Medycyny. Plaża miejska oraz basen 

odkryty zapraszają turystów do kąpieli wodnych 

i słonecznych, zimą natomiast zamarznięte 

wody Zalewu dają możliwość przejażdżek boje-

rami. 

 

Fot.: 16 (Ruszaj w Drogę!) – Wieża Radziejowskiego z waha-

dłem 

 Najciekawszą atrakcją po katedrze jest Wieża 

Radziejowskiego. Zobaczysz ją po lewej stronie 

wychodząc z katedry. Wieża jest najwyższa na 

Wzgórzu, dlatego wszyscy turyści pędzą na jej 

szczyt porobić zdjęcia panoramy Fromborka. 

To z tej wieży zrobiono 90% zdjęć panoramy 

miasta, które możesz oglądać w różnych prze-

wodnikach i Internecie. Wpadając do wieży, tu-

ryści mogą się zdziwić, bo po drodze, idąc krę-

tymi schodami, widzą wystawy, jak np. tę o pie-

cach kaflowych, a pośrodku wieży, zwisające 

z samego sufitu Wahadło Foucalta. 

Wahadło Foucaulta – wahadło mające możli-

wość wahań w dowolnej płaszczyźnie piono-

wej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu waha-

dła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół 

własnej osi. Nazwa wahadła upamiętnia jego 

wynalazcę, Jeana Bernarda Leona Foulcaulta, 

który zademonstrował je w lutym 1851 roku 

w Paryskim Obserwatorium Astronomicznym. 

Z wahadłem można samemu robić ekspery-

menty. Równie spektakularne jest wprawianie 

wahadła w ruch, bo przecież ono nie porusza się 

wiecznie samo. 

ZAKOŃCZENIE 

Załadunek i powrót do Kobylnicy odbędzie się 

po obiadokolacji we Fromborku. 

Opracował: Wojciech Kleban 
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