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Wykaz dotychczasowych zagranicznych rajdów rowerowych organi-
zowanych przez STR „Szprycha” 

2010 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2011 r. – Ze Szprychą po Danii oraz Szwecji (Bornholm, Zelandia, Skania) 

2012 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2013 r. – Rowerem wzdłuż Dunaju 

2013 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2013 r. – Ze Szprychą do Szwecji 

2014 r. – Ciao Italia ze Szprychą 

2014 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2014 r. – Ze Szprychą do Szwecji 

2015 r. – Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli – szlakiem zamków i winnic 

2015 r. – Ze Szprychą do Szwecji 

2016 r. – Szprycha wzdłuż Rodanu do Lazurowego Wybrzeża 

2017 r. – Ze Szprychą po Bornholmie 

2017 r. – Ze Szprychą do Szwecji i Danii 

2018 r. – Szprycha na Bałkanach 

2019 r. – Szprycha w romantycznej Frankonii 

2020 r. – Szprycha w krainie tysiąca jezior (Polska) 

 

Bibliografia 
W przewodniku wykorzystałem materiały z następujących źródeł: 

 Internet 

 www.wikipedia.pl 

 www.podroze.onet.pl 

 www.turystyka.wp.pl/ 

 przewodniki, informatory 

 materiały własne  
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Wstęp 

Dlaczego Mazury? 

Mazury często nazywane są Krainą Tysiąca Jezior. Ale czy wiecie, że faktycznie jezior jest aż 

2600 !!!. Największe to Śniardwy a najdłuższy jest Jeziorak. Leżący na południe od Giżycka 

– Niegocin jest trzecim co wielkości. Mazurskie jeziora w dużej części powstały około 10 

tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Gdy lądolód cofał się, pod nim 

płynęły rzeki i wypłukały rynny a z nich powstały mazurskie cuda natury. Większość z nas 

wie, że to obszar wyjątkowy w skali Europy i dlatego jest tak chętnie odwiedzany. 

Chyba największą wartością dla osób kochających Mazury i wodę są kanały mazurskie, dzięki 

którym udało się spiąć ze sobą jeziora i stworzyć szlak o długości około 150 kilometrów. To 

dzięki kanałom i systemowi śluz, żeglarze i motorowodniacy mogą przemieszczać się od Ru-

cianego do Ogonek koło Węgorzewa. A jak ktoś się uprze to może z Mazur wypłynąć na Bał-

tyk poprzez Śniardwy, jezioro Roś, rzekę Pisę do Narwi a dalej do Wisły.  Tą drogą sprowa-

dzono wiele lat temu na Mazury żaglowiec Fryderyk Chopin, który na co dzień stacjonuje 

w Mikołajkach. Większą część tej trasy jako pierwszy już w XIV wieku przebył wielki mistrz 

krzyżacki von Kniprode. 

W XIV wieku całość szlaku przepłynął parowiec Masovia. Pierwsze projekty budowy kanałów 

opracowali Polacy: Samuel i Jan Władysław Suchodolcowie oraz Józef Naronowicz-Naroński. 

Pierwsze kanały zniszczono w czasie wojen napoleońskich a obecne to efekt wielkich robót 

publicznych w połowie XIX wieku w Prusach Wschodnich. Zbudowano je by spławiać wodą 

zboże, sól i materiały budowlane. Dziś cieszą amatorów wypoczynku na wodzie. 

 

 

Fot.: 1  (Internet) - Mazury 
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Program rajdu: 

13.07.2020 r. (poniedziałek) 

 Załadunek przyczepy: Kobylnica, ul. Wodna 20, od godz. 8:00 do 8:50 

o wyjazd busem z Kobylnicy o godz. 9:00 do Gietrzwałdu – ok. 280 km: 

o wskazówki odnośnie bagażu: 

 Limit bagażu wynosi – jedna walizka na osobę. 

 Rowery będą transportowane w przyczepie rowerowej w całości. 

 

Fot.: 2 (Bosman) – Mercedes Sprinter 

 

Fot.: 3 (Bosman) – Mercedes Sprinter 



Szprycha w krainie tysiąca jezior – lipiec 2020 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.1 8 

 

Fot.: 4 (WK) – Przyczepa na rowery 

 Postój w miejscowości Gietrzwałd: 

 Gmina Gietrzwałd jest znana na całym świecie dzięki Objawieniom Maryjnym 

z 1877r. Matka Boża ukazała się wówczas kilkakrotnie dwóm dziewczynkom. 100 lat 

po tych wydarzeniach Stolica Apostolska uznała prawdziwość objawień zaś Gietrzwałd 

stał się miejscowością pielgrzymkową i punktem na szlaku odwiedzających miejsca 

kultu Matki Bożej. Rocznie przybywa tu blisko 1 mln pielgrzymów i turystów. 

o Zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej: 

 godz. 14:00 spotkanie z przewodnikiem 

 godz. 14:40 zakończenie zwiedzania 

o Obiad w Karczmie Warmińskiej 

 godz. 15:00 – rezerwacja, obiad z dwóch dań plus napój, dodatki do obiadu 

– płatne we własnym zakresie 

 godz. 15:40 – wyjazd do Olsztyna 

 

Fot.: 5 (KW) – Przykładowe dania w Karczmie Warmińskiej 

 Postój w Olsztynie: 

o wizyta w Planetarium – seans od godz. 16:30 – 17:25 – „Odległe światy” 

 Nocne niebo: spojrzenie w bezkres. Czy gdzieś tam istnieje inne życie? 

W naszym Układzie Słonecznym tylko na Ziemi panują warunki odpo-

wiednie dla inteligentnych form życia. Znanych jest już obecnie wiele da-

lekich gwiazd, przy których występują planety. Odległe światy, do których 

podróż możemy odbyć na razie tylko w naszej wyobraźni. 

o zwiedzanie miasta z przewodnikiem – od godz. 17:30 do 20:30 

 Olsztyn – stolica województwa warmińsko-mazurskiego jest pełna zabytków i wspa-

niałej przyrody; położona wśród kilkunastu jezior i trzech rzek przez nią przepływają-
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cych w krajobrazie wypełnionym lasami... Zwiedzanie Olsztyna rozpoczyna się zazwy-

czaj od gotyckiej Wysokiej Bramy – jedynej ocalałej z trzech prowadzących ongiś do 

starej części miasta. Zwana również Górną, stanowi główną pozostałość średniowiecz-

nych fortyfikacji obronnych. Od strony starówki, we wnęce nad wejściem, bramę zdobi 

obraz Matki Boskiej ufundowany przez Jana Pawła II. Mozaikę wykonano ze szczegól-

nego rodzaju szkła, wytopionego jednorazowo w kilkuset kolorach w pracowniach Wa-

tykańskiej Fabryki św. Piotra pod kierunkiem dyr. Dario Narduzziego. Takie same mo-

zaiki zdobią rzymską Bazylikę św. Piotra. Starówka – choć zachowała średniowieczny, 

szachownicowy układ ulic – została po wojnie odbudowana. Kamieniczki otaczające 

rynek, z gotyckim ratuszem pośrodku, mają cechy barokowe, ale zupełnie współczesne 

dekoracje. Stylizowane domy okalające bliższy bramie Targ Rybny pochodzą z po-

czątku naszego stulecia. Przy targu stoi dwukondygnacyjny, zrekonstruowany budynek 

z cegły z tablicą upamiętniającą 200-lecie Mazurka Dąbrowskiego. To dawna siedziba 

redakcji i przedwojennej drukarni krzewiącej polskość „Gazety Olsztyńskiej” – dziś je-

den z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur. 

Kopernik na zamku 
Najznamienitszym mieszkańcem gotyckiego zamku kapituły warmińskiej był Mikołaj 

Kopernik. Oprócz obowiązków administratora dóbr warmińskiej kapituły katedralnej, 

uczony właśnie tutaj spisał pierwszą wersję swojego traktatu monetarnego, który zasły-

nął tzw. „prawem Kopernika” mówiącym, że „gorszy pieniądz wypiera lepszy”. Przede 

wszystkim jednak stworzył pierwszą księgę rewolucyjnego dzieła „O obrotach sfer nie-

bieskich”. Ich obserwacji dokonywał za pomocą specjalnej tablicy astronomicznej, za-

chowanej fragmentarycznie do dziś w zamkowym krużganku. 

Pozostałe atrakcje turystyczne Olsztyna rozrzucone są w różnych jego punktach. Ob-

serwatorium Astronomiczne, jako jedyne w Polsce, przechowuje okruchy skał księ-

życowych zebranych przez załogę pierwszej misji na Srebrny Glob – Apollo 11.Utwo-

rzone w dawnym Tartaku Raphaelsonów Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Mu-

zeum Nowoczesności” wskrzesza pamięć o istniejącej tu na przełomie XIX i XX w. 

dzielnicy przemysłowej. Jedynym wspomnieniem po olsztyńskiej społeczności żydow-

skiej jest Bet Tahara, Dom Przedpogrzebowy nieistniejącej już gminy. Niepozorny 

z zewnątrz parterowy budynek zaprojektowany przez światowej sławy architekta Ericha 

Mendelsohna zachwyca odtworzonymi pieczołowicie wnętrzami, odzwierciedlającymi 

pośmiertną wędrówkę człowieka. 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy: 

o zakwaterowanie zgodnie z listą. 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 
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Mapa 1 – Lokalizacja noclegu 

 

Fot.: 6 (Internet) – Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 

 

Fot.: 7 (Olsztyn) – Olsztyn 



Szprycha w krainie tysiąca jezior – lipiec 2020 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.1 11 

 

Fot.: 8 (Internet) – Olsztyn 

 

Fot.: 9 (Internet) – Planetarium w Olsztynie 
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14.07.2020 r. (wtorek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 35 km: 

o start godz. 10:00 

o trasa: Górkło – Mikołajki – Górkło 

 

Mapa 2 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Mikołajki – to miasteczko turystyczne na Mazurach, blisko Mrągowa i Giżycka, w Kra-

inie Wielkich Jezior Mazurskich. Na terenie miasta znajduje się rozbudowana infra-

struktura dla żeglarzy, głównie w północnej części Jeziora Mikołajskiego, które jest po-

łączone z innymi akwenami wodnymi. W Mikołajkach najważniejsze są żagle, a sprzy-

jają temu naturalne warunki jeziora Mikołajskiego. Ogromną atrakcją Mikołajek jest 

przystań Żeglugi Mazurskiej. Głęboka woda przy brzegu oraz klasyfikacja wód, która 

raczej nie sprzyja kąpielom wodnym – tu prawie każdy hotel przy brzegu ma swoją 

przystań. Na miejscu trzeba spróbować kartaczy, plińców z pomoćką (placki ziemnia-

czane z twarogiem, smażone na oleju), farszynki ziemniaczane z mięsno-jajecznym 

farszem i zupę gulaszową z fasolą. 

Dzięki temu malowniczemu usytuowaniu Mikołajki nazywane są Perłą Mazur lub Ma-

zurską Wenecją.  
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Fot.: 10 (Internet) – Mikołajki 

 

Fot.: 11 (Internet) – Mikołajki 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 
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15.07.2020 r. (środa) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 95 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Górkło – Kadzidłowo – Krutunia – Wojnowo – Pranie – Górkło 

 

Mapa 3 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt – rysie, daniele, tarpany i wilki, a także kuraki 

leśne i żubry… Wszystkie biegają sobie swobodnie, bez krat czy fos, w warunkach 

zbliżonych do naturalnych. To jednak nie migawki z programu przyrodniczego „Z ka-

merą wśród zwierząt”, a realne obrazy z rzeczywistości Parku Dzikich Zwierząt Kadzi-

dłowo zlokalizowanego na ternie Puszczy Piskiej. Łagodne usposobienie niektórych 

ze zwierząt umożliwia wejście na ich obszerne wybiegi, a nawet karmienie, głaskanie 

i spotkanie oko w oko. Poznanie innych ułatwia przewodnik, który oprowadzając po 

terenie, przybliża zwiedzającym zwyczaje panujące w świecie przyrody. Wizyta 

w parku to prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników polskiej fauny, ale i amatorów 

egzotycznych gatunków. Na śródleśnych łąkach w sercu Mazur, na obszarze o po-

wierzchni 10000 m2 dom znalazły także zwierzęta z Syberii i Dalekiego Wschodu. 

o wejście grupowe z przewodnikiem o godz. 11:00 

o czas: 1,5 godziny – jest to dwukilometrowy spacer z przewodnikiem między 

zwierzętami. 

 Krutunia – na Mazurach nie brak pięknych szlaków kajakowych, jednak niepozorna 

rzeczka Krutynia bije je wszystkie na głowę. Miłośnicy dziarskiego wymachiwania wio-

słem pokochali ją jeszcze w okresie 20-lecia międzywojennego, a jednym z najbardziej 

zagorzałych orędowników spływu tą trasą był Melchior Wańkowicz – napisał o tym 

nawet książkę „Na tropach Smętka”. Wody Krutyni toczą się leniwie przez ponad 100 
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km, mijając po drodze malownicze tereny Puszczy Piskiej i Mazurskiego Parku Krajo-

brazowego oraz kilkanaście jezior. Płynie się tędy lekko i przyjemnie, widoki są za-

chwycające, a natura przez cały czas pozostaje na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu szlak 

idealnie nadaje się na wyprawy z całą rodziną. Tym bardziej, że na trasie nie brak 

osobliwości, które z pewnością spodobają się dzieciakom – warto wspomnieć choćby 

odcinek rzeki, na którym nurt może płynąć w dwie różne strony, tajemnicze „krwawe 

kamienie” albo wielkie, kolorowe rzeźby ludzi w wiosce o intrygującej nazwie Zgon. 

 Wojnowo – mało kto wie, że kilkanaście wsi na Mazurach założyli Rosjanie. Pojawili 

się po upadku Powstania Listopadowego. W Prusach szukali miejsca, gdzie będą mogli 

bez przeszkód wyznawać swoja religię. Mowa o staroobrzędowcach, prawosławnych, 

którzy nie przyjęli reformy cerkwi prawosławnej przeprowadzonej w XVIII wieku. 

Wieś została założona przez staroobrzędowców, którzy przybyli do wschodnich Prus 

z guberni suwalskiej. Ich osadnictwo zaczęło się w 1830 roku. Staroobrzędowcy zało-

żyli wsie Wojnowo, Gałkowo, Iwanowo, Kadzidłowo, Mościska (Nikołajewo), Ładne 

Pole (Śwignajno), Piaski, Piotrowo-Osiniak i Zameczek. W 1846 roku wybudowali 

w Wojnowie swój kościół z dzwonnicą. Po pożarze w 1921 r. wybudowano z czerwonej 

cegły nową świątynię. Do zobaczenia w Wojnowie: 

o Monaster staroobrzędowców (1847 r.): 

 zwiedzanie z przewodnikiem – godz. 13:30 

o drewniana cerkiew (1921–1923), 

o neogotycka molenna (1923–1927), 

o cmentarz, 

o Drewniane chałupy przełom XIX/XX w. 

 Leśniczówka Pranie – przed wojną Seehorst, powstała około 1880r. Położona w Pusz-

czy Piskiej (województwo warmińsko-mazurskie) tuż nad jeziorem Nidzkim. Przecho-

dzi do historii dzięki pobytom w niej wybitnego polskiego poety Konstantego Ilde-

fonsa Gałczyńskiego, który po raz pierwszy przybył do Prania w lipcu 1950r. Przyjeż-

dżał z Warszawy przez kolejne trzy lata, jako gość ówczesnego leśniczego Stanisława 

Popowskiego. W 1952r. wraz z żoną Natalią snuje plany zamieszkania na stałe w oko-

licy jeziora Nidzkiego, które niweczy nagła śmierć poety w grudniu 1953 r. W 1980r. 

w Praniu utworzono Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W leśniczówce 

powstały ważne utwory: Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz, Chryzostoma Bulwie-

cia podróż do Ciemnogrodu, Pieśni, Ezop świeżo malowany, Rozmowa liryczna, Spo-

tkanie z matką, Księżyc , W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich, Ojczyzna i inne. 

o Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem o godz. 15:30 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 
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Fot.: 12 (Internet) – Kadzidłowo - Park Dzikich Zwierząt 

 
Fot. 1 (Internet) – rzeka Krutunia 

 

Fot.: 13 (Internet) – Monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie 
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Fot.: 14 (Internet) – Żeński klasztor starowierców 

 

Fot. 2 (Internet) – Leśniczówka Pranie 
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16.07.2019 r. (czwartek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 35 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Górkło – Mikołajki – Górkło 

 
Mapa 4 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Rejs statkiem: 6h z przerwą obiadową: 

o zbiórka Plac Wolności 15 – godz. 9:40 

 rowery są transportowane statkiem w cenie rejsu – promocja z okazji uro-

dzin bliźniaków na rejs i transport rowerów, 

 godz. 10:00 – rejs z Mikołajek do Rucianego-Nidy,  

o przerwa w Rucianem 12:30 – 14:10, 

o godz. 16:10 – zakończenie rejsu w Mikołajkach. 

 Rejs z Mikołajek do Rucianego-Nidy stanowi jedną z najatrakcyjniejszych wycieczek 

statkami „białej floty” Żeglugi Mazurskiej. Szlak w przeważającej części wiedzie po 

niezwykle malowniczym, rynnowym jeziorze Bełdany, którego brzegi porastają lasy 

Puszczy Piskiej. Dodatkową atrakcją jest lekkie zboczenie z kursu i wpłynięcie na naj-

większe polskie jezioro – Śniardwy. Trasę między Mikołajkami i Rucianym statek prze-

pływa w ok. 2,5 godziny.  

Statek odbija od kei przystani w Mikołajkach i płynie na południe po Jeziorze Mikołaj-

skim. Jest to jezioro rynnowe o długości 5,8 km, przy największej szerokości 1,6 km. 

Po lewej burcie przesuwa się malownicza panorama Mikołajek, zaś prawą burtą mijamy 
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liczne ośrodki wczasowe i przystanie z masywną bryłą nowoczesnego hotelu, ulokowa-

nego na mikołajskiej Ptasiej Wyspie. Mikołajki powoli zostają za rufą, a statek sunie 

rynną Jeziora Mikołajskiego, niczym szeroką rzeką, przybliżając się bardziej ku 

wschodniemu brzegowi tzw. Kusnortu, gdyż pierwszym celem rejsu są Śniardwy. 

Na wysokości Popielskiego Rogu, który tym razem mijamy lewą burtą, statek wpływa 

na jezioro Bełdany. Bełdany to południowa część polodowcowej rynny jeziornej, cią-

gnącej od Rynu przez Jezioro Ryńskie, jezioro Tałty i Jezioro Mikołajskie. Ta naturalna 

rynna wraz z Bełdanami ma długość blisko 38 km i gdyby zastosować dla składających 

się na nią akwenów wspólną nazwę (tak jak w przypadku jeziora Mamry), byłoby to 

najdłuższe jezioro w Polsce. Uważany oficjalnie za najdłuższe polskie jezioro – Jeziorak 

(na który też składają się akweny o różnych nazwach) jest o około 10 km krótszy (27,45 

km). Bełdany mają długość 12,4 km, przy szerokości wahającej się od 2,4 km do 200 

m, co powoduje wrażenie, iż płyniemy wielką rzeką. 

Szczególnego uroku dodaje fakt, iż brzegi porastają gęste lasy Puszczy Piskiej, zaś cały 

obszar jeziora wchodzi w obręb Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jednocześnie jest 

to latem najbardziej ruchliwy odcinek szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich, na 

którym można obserwować żeglarski kunszt sterników, zmagających się z kapryśnymi 

wiatrami. 

Mijając dwie niewielkie wyspy statek zbliża się do osady Wierzba (po lewej burcie), 

gdzie mieści się dom pracy twórczej i hotel Polskiej Akademii Nauk. Szlak wodny prze-

cina kurs linowego promu pasażerskiego, łączącego Wierzbę z zachodnim brzegiem 

Bełdan i najkrótszą drogą do Mikołajek. Jest to jedyny obecnie prom pasażerski na Ma-

zurach. Za Wierzbą statek płynie „leśnym korytarzem”. Warto obserwować brzeg po 

lewej burcie, gdzie często u wodopoju pojawiają się koniki polskie – potomkowie dzi-

kiego konia tarpana, utrzymywane w stanie wolnym na zamkniętym obszarze leśnym 

Polskiej Akademii Nauk na Półwyspie Popielskim. 

Wkrótce po prawej burcie otwiera się szersza przestrzeń Zatoki Iznockiej, do której 

uchodzi królowa mazurskich rzek – Krutynia. Na bliskim brzegu przysiółek Bratlewo – 

legandarny ośrodek „Galindia”, nawiązujący zarówno nazwą, jak i wystrojem do pra-

dziejów tej części Mazur. Od Zatoki Iznockiej Bełdany stają się szersze. Prawą burtą 

statek zbliża się do Półwyspu Kamieńskiegi i stanicy PTTK Kamień, gdzie znajduje się 

keja Żeglugi Mazurskiej, do której przybijają statki „białej floty”. 

Nieco dalej na kursie pojawia się Wyspa Kamieńska, zwana też Mysią, ze względu na 

dużą populację nornic. Jest to niezwykle urokliwy zakątek – statek opływa wyspę przy 

zachodnim brzegu jeziora bardzo wąskim i malowniczym torem wodnym. Za Wyspą 

Kamieńską następuje kolejne przewężenie jeziora – oba brzegi rozdziela około trzystu-

metrowy pas wody – a następnie ciągle obramowana lasami przestrzeń wodna się roz-

pościera, po prawej burcie przechodząc w Zatokę Lodownia, zwaną też – Wygryńską, 

od nazwy leżącej u jej zachodnich brzegów osady – Wygryny. 

Natomiast na wschodnim brzegu jeziora znajduje się osada Piaski (obie założone przez 

mazurskich starowierców) z licznymi przystaniami jachtowymi. Dalej, pośrodku jeziora 

wyrasta Wyspa Piaseczna, którą statek mija lewą burtą. Jezioro znowu się zwęża, wio-

dąc ku śluzie Guzianka. Odcinek ten zwany jest Piekiełkiem, pewnie ze względu na 

zatłoczenie i wynikające stąd trudności manewrowe. Bełdany kończą się przy wrotach 

śluzy. 

Śluza Guzianka leży już w granicach administracyjnych miasta Ruciane-Nida. Pierwszą 

śluzę, niwelującą blisko dwumetrową różnicę poziomów, pomiędzy jeziorem Bełdany, 

a jeziorem Guzianka Mała zbudowano podobno już w końcu XVIII w., ale sprawdzone 
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źródłowe dane o tutejszej, drewnianej komorze śluzowej pochodzą z 1879 r. W roku 

1899 drewnianą śluzę przebudowano, tworząc komorę kamienno-ceglaną, ze stalowymi 

wrotami. Komora śluzy ma długość 44 m, a prześwit wrót – 7,5 m. Po koronie śluzy 

biegnie droga Ruciane – Wejsuny, zaś od strony Bełdan całego obiektu strzeże trójkon-

dygnacyjna wieża karabinów maszynowych, zbudowana około roku 1905 w ramach 

fortyfikowania tzw. Pozycji Jezior Mazurskich (Masurische Seenstellung). Operacja 

śluzowania jest niezwykłą atrakcją – statek podnosi się blisko dwa metry w górę, po 

czym południowe wrota zostają otwarte i wypływamy na malownicze jezioro Guzianka 

Mała. 

Jezioro Guzianka Mała ma zaledwie 0,4 km2 powierzchni, ale otoczone przez lasy Pusz-

czy Piskiej sprawia wrażenie uroczyska. Poprzez zalesione przewężenie łączy się 

z nieco większym (0,65 km2 powierzchni) jeziorem Guzianka Wielka. Przy zachodnim 

brzegu Guzianki Wielkiej od XIX w. funkcjonowały duże tartaki, zaś jezioro pokrywały 

tratwy ze zbitych bali drzewnych, które spławiano tu z Jeziora Nidzkiego. Dziś to już 

przeszłość. W swojej części południowej Guzianka Wielka ma wydłużony kształt, ko-

jarzący się (ze względu na uczęszczany szlak żeglowny) z kanałem. Ów wąski pas wody 

rozszerza się w południową zatokę, gdzie kończymy nasz rejs przy kei przystani Żeglugi 

Mazurskiej w Rucianym-Nidzie. 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 

 

Fot.: 15 (Internet) – Mikołajki początek i koniec rejsu 
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Fot.: 16 (Internet) – Przeczka – wąskie przejście z Jeziora Mikołajskiego na jezioro Śniardwy 

 

Fot.: 17 (Internet) – Trójkondygnacyjna wieża karabinów maszynowych przy śluzie Guzianka 

 

Fot.: 18 (Internet) – W komorze śluzy Guzianka 
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Fot.: 19 (Internet) – Otwierają się wrota śluzy i statek wypływa na jezioro Guzianka Mała 
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17.07.2020 r. (piątek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 85 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Górkło – Owczarnia – Kętrzyn – Wilczy Szaniec – Górkło 

 

Mapa 5 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego  

 Owczarnia – w zabytkowej mazurskiej chacie A. Puszko odtworzył wystrój tradycyj-

nej mazurskiej chałupy z typowym wyposażeniem - meblami oraz sprzętem codzien-

nego użytku. Znajduje się tam m.in. tzw. czarna kuchnia - otwarte palenisko z dużym 

kominem powyżej. Do ekspozycji należą także przedwojenne mapy oraz broń zgroma-

dzone przez gospodarza. Na terenie muzeum zgromadzono też liczne pamiątki z prze-

szłości w postaci kół młyńskich, nagrobka poległego żołnierza wyrytego w kamieniu 

polnym. itp. 

o przyjazd na godz. 11:00 

o godz. 11:30 przejazd do Kętrzyna 

 Zwiedzanie miasta Kętrzyn: 

o przyjazd na godz. 12:30 

o godz. 14:00 przejazd do Gierłoży 

 Kętrzyn – pod pruską nazwą Rast istniał już w 1329 roku, kiedy to zbudowano tu straż-

nicę krzyżacką. Prawa miejskie otrzymał w 1357 roku i w tym okresie zaczęto obwaro-

wywać miasto murami obronnymi. Po wojnie trzynastoletniej, już jako Rastembork 

(niem. Rastenburg), pozostał w granicach Prus Zakonnych, a później przeszedł do Prus 

Książęcych. Wtedy to w mieście stacjonowała dywizja Jana Henryka Dąbrowskiego. Po 
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II wojnie światowej miejscowość przyjęła nazwę Kętrzyn, od nazwiska Wojciecha Kę-

trzyńskiego, historyka i działacza niepodległościowego. 

Obecnie Kętrzyn jest miastem powiatowym, w którym znajduje się wiele obiektów za-

bytkowych. Do najważniejszych należą: 

o Bazylika świętego Jerzego z XIV w. 

o Kościół Świętego Jana 

o Zamek Krzyżacki 

o Podziemia kętrzyńskie – średniowieczne oraz z II wojny światowej 

o Stara Synagoga 

o Wieża ciśnień z 1902 r. 

o Liczne kamieniczki 

o Loża masońska w stylu neogotyckim zbudowana w latach 1860-1864 

o Eklektyczny ratusz 1885-86 r. 

o Rekordowa stajnia – w kompleksie dawnej królewskiej stadniny koni trakeńskich, 

zbudowanym w 1877 r., znajduje się druga pod względem rozmiarów stajnia Eu-

ropy! Budynek ma 150 m długości i mieści 150 stanowisk dla koni. 

 Wilczy Szaniec – ponad 800 dni – tyle czasu Adolf Hitler spędził w swojej głównej 

wojennej kwaterze, ukrytej wśród gęstych lasów w pobliżu miejscowości Gierłoż ok. 

8 km od Kętrzyna. Wódz nazistowskich Niemiec przebywał tu (z kilkoma przerwami) 

od czerwca 1941 do listopada 1944. Specjalnie dla niego zbudowano prawdziwe tajne 

miasto, na które składało się blisko 200 budynków, w tym aż 50 bunkrów. W skład 

pilnie strzeżonego kompleksu wchodziły także elektrownia, dworzec kolejowy, system 

wodociągów i 2 lotniska, a liczba mieszkańców przekraczała 2000 osób. Co ciekawe, 

było wśród nich zaledwie ok. 20 kobiet – nawet słynna Ewa Braun nie miała wstępu do 

mrocznego królestwa swego kochanka. 

Tutaj fuhrer podejmował kluczowe decyzje na temat losów II wojny światowej, tutaj 

przyjmował prominentnych gości z Benito Mussolinim na czele, tutaj również o mało 

co nie pożegnał się z życiem, gdy 20 lipca 1944 r. płk. Claus von Stauffenberg zorgani-

zował na niego zamach, ukazany na ekranie w filmie „Walkiria”. Gdy klęska Niemiec 

była już nieuchronna, hitlerowcy postanowili wycofać się i wysadzić wszystko w po-

wietrze. Dlatego dziś Wilczy Szaniec to przede wszystkim ogromne połacie rozrzuco-

nych wśród zieleni betonowych ruin, które dają wstrząsające świadectwo potęgi III 

Rzeszy – i przypominają o jej ostatecznym upadku. 

o zwiedzanie Wilczego Szańca z przewodnikiem od godz. 15:00 do 17:00 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 
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Fot.: 20 (Internet) – Muzeum w Owczarni 

 
Fot.: 21 (Internet) – Kętrzyn - Zamek Krzyżacki 

 

Fot.: 22 (Internet) – Kętrzyn – Bazylika świętego Jerzego z XIV w. 
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Fot.: 23 (WK) – Wilczy Szaniec 

 

Fot.: 24 (Internet) – Adolf Hitler w Wilczym Szańcu 
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18.07.2020 r. (sobota) 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 114 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Górkło – Mikołajki – Popielno – Wierzba – Wejsuny – Niedźwiedzi Róg – 

Karwik – Jedlin – Zdory – Kwik – Nowe Guty – Okartowo – Suchy Róg – Dziu-

biele – Łuknajno – Mikołajki – Górkło 

 

Mapa 6 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Jezioro Śniardwy – wiatry są tu wyjątkowo silne, wody zdradliwe i usiane ukrytymi 

tuż pod powierzchnią głazami, a zarośnięte szuwarami brzegi niezbyt zachęcają do pla-

żowania – a jednak Śniardwy trzeba zobaczyć. Choćby po to, by sprawdzić, czy na-

prawdę są tu miejsca, z których nie widać drugiego brzegu i można poczuć się jak nad 

morzem. Największe polskie jezioro liczy sobie dokładnie 22 km długości, 13,5 km 

szerokości i ma powierzchnię 113,4 km2. Najlepiej oczywiście poznawać je od strony 

wody. Tym bardziej, że z oddalonych o zaledwie 10 km Mikołajek dopłynąć można 

łatwo i przyjemnie. Nieco trudniej będzie za to na miejscu – ze względu na swe rozmiary 

Śniardwy to akwen przeznaczony głównie dla wytrawnych wodniaków. Warto więc wy-

brać się tam w towarzystwie kogoś z żeglarskim oświadczeniem. Chyba że wolicie za-

ufać legendarnemu Rybiemu Królowi, który zgodnie z lokalnymi podaniami żyje wła-

śnie tutaj – i ponoć pomaga tym, którzy szanują jego królestwo. 

 Okolica Łuknajno – wieża obserwacyjna na przepiękny widok jeziora Śniardwy. 

Wieża znajduje się na terenie prywatnym, stąd opłata za wejście wynosi ok. 3 zł. (mię-

dzy j. Łukajno a j. Śniardwy). 
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 Popielno – największą atrakcją tego zachwycającego mazurskiego zakątka w sercu 

Puszczy Piskiej są konie. I to nie byle jakie, bo potomkowie wymarłych ponad 200 lat 

temu dzikich tarpanów. Na półwyspie Popielińskim, w stacji PAN w Popielnie, na tere-

nie rezerwatu leśnego o pow. 1600 ha można zobaczyć na żywo silne, wytrzymałe, 

a przy tym łagodne koniki polskie. Zwierzęta żyją tu przez okrągły rok na wolności, 

w naturalnych warunkach – ingerencja człowieka jest ograniczona do minimum. Koniki 

grupują się w tabuny – obecnie w Popielnie przebywają 4 takie stada. Każdemu z nich 

przewodzi ogier (aktualnie są to: Labrador, Tytan, Osowiec i Nacios). Oprócz grupy 

rezerwatowej złożonej z dziko wypuszczonych koników znajduje się tu również grupa 

zwierząt hodowanych w warunkach stajennych. W Popielnie można też stanąć oko 

w oko z innymi wspaniałymi przedstawicielami świata przyrody, m.in. żubroniem Bru-

tusem – w 50% bizonem, w 25% żubrem i w 25% krową, pracowitymi bobrami, jele-

niami szlachetnymi, a także krowami rasy polskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej. 

Na miejscu działa także muzeum przyrodnicze z ciekawymi eksponatami, tj. kolekcja 

zrzutów poroża jeleni. 

 Wierzba – jedno z piękniejszych miejsc na Mazurach, tak przynajmniej mówią o swojej 

miejscowości jej mieszkańcy. Wierzba położona jest pomiędzy jeziorem Śniardwy, Beł-

dany i Mikołajskim – kilka kilometrów od niezwykle popularnych Mikołajek. Jeśli więc 

chcemy trochę odpocząć od tego gwarnego mazurskiego kurortu, Wierzba będzie do-

skonałym wyborem. 

 Wyspy: Czarci Ostrów i Szeroki Ostrów – Na Śniardwach znajduje się osiem wysp – 

można tam korzystać z kąpieli słonecznych i większej niż gdzie indziej prywatności. 

Dlaczego naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na Czarcim Ostrowie oraz Szerokim 

Ostrowie? Szeroki Ostrów to największa wyspa na jeziorze, leżąca w pobliżu miejsco-

wości Niedźwiedzi Róg. Z lądem połączona jest za pomocą grobli, którą budowali jeńcy 

podczas ostatniej wojny światowej. Chociaż obecnie nikt jej nie zamieszkuje, to uważne 

oko dostrzeże ślady po dawnych zagrodach. Na wyspie znajduje się także świetny punkt 

widokowy. 

Z kolei aby dotrzeć na Czarci Ostrów potrzebna jest łódka. Warto podjąć jednak ten 

wysiłek, bo dzięki temu będzie można zobaczyć pozostałości dawnego fortu. Był tu 

również ośrodek kultu Galidnów oraz, ale to już legenda, miejsce ukrycia diabelskiego 

skarbu. 

 Galindia – spotkanie z przeszłością – chociaż Mazurski Eden leży nad brzegiem Beł-

dan, to naprawdę jest wyjątkowe miejsce. Tylko tutaj przeszłość nie wydaje się taka 

odległa – wszystko dzięki świetnemu zaaranżowaniu terenu. Wszystko wokół naprawdę 

przypomina czasy, w których żyli Galidowie. Na turystów czeka możliwość zwiedzania 

skansenu, labiryntu demonów i innych interesujących miejsc. Dodatkową gratką są in-

scenizacje dawnych obrzędów oraz próby odtworzenia codziennego życia plemienia. 

 Nowe Guty – tu też warto się zatrzymać. Miejscowość leży na wschodnim brzegu 

Śniardw. Turyści są urzeczeni wyglądem tej wioski, zabudowa zachowała bowiem 

sporo urokliwych domków z polnego kamienia. Dużym atutem jest jej położenie – i nie 

mamy na myśli brzegu jeziora. Miejscowość otaczają lasy wchodzące w skład Puszczy 

Piskiej, niedaleko znajduje się ciekawy przyrodniczo kompleks bagien. Przez Nowe 

Guty biegnie też trasa rowerowa, którą można objechać całe jezioro. 
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 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 

 

Fot. 3 (Internet) –.jezioro Śniardwy 

 

Fot.: 25 (Internet) – Jezioro Śniardwy 
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Fot. 4 (Internet) – Popielno – Stacja Badawcza 

 

Fot.: 26 (Internet) – Galindia - Mazurski Eden – Gród Galindów 

 

Fot.: 27 (Internet) – Galindia 
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19.07.2020 r. (niedziela) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Dzień relaksu: 

o kąpiel w jeziorze 

o gry i zabawy 

  

Mapa 7 – Orientacyjna trasa dojścia do plaży 

 Jezioro Jagodne – jezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w woj. war-

mińsko-mazurskim. Znajduje się na szlaku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich po-

między Kanałem Szymońskim a Kanałem Kula. Oś jeziora skierowana jest z południo-

wego zachodu na północny wschód. Długość jeziora wynosi 8,7 km, a szerokość do 1,8 

km. Powierzchnia zwierciadła wody razem z jego zatokami: Jeziorem Szymoneckim 

i Jeziorem Górkło (od południa) i Jeziorem Zimny Kąt, Jeziorem Malik oraz zatoką Kula 

(od północy). Maksymalna głębokość: 8,5m. 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 
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Fot.: 28 (Internet) – Górkło 

 

Fot.: 29 (Internet) – Górkło 

 

Fot.: 30 (Internet) – Górkło 
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20.07.2020 r. (poniedziałek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 90 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Górkło – Św. Lipka – Górkło 

 

Mapa 8 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Zwiedzanie sanktuarium z przewodnikiem o godz. 14:00: 

o prezentacja organów 

 Św. Lipka – „Częstochowa Północy”, perła Mazur, miejsce cudów – różnie nazywa się 

słynne sanktuarium maryjne w malutkiej wiosce między Kętrzynem a Reszlem. Im-

ponująca barokowym przepychem świątynia godna czołowych europejskich stolic 

wzniesiona została na niemal zupełnym odludziu, pośród lasów, bagien i jezior. Dla-

czego właśnie w tym miejscu? Odpowiedź przynosi lokalna legenda. Otóż w połowie 

XIV w. pewnemu skazańcowi czekającemu na egzekucję w kętrzyńskich lochach uka-

zała się Matka Boska, prosząc go o wyrzeźbienie swojej postaci. Więzień w ciągu jednej 

nocy zadanie wykonał, a jego oprawcy byli tak zachwyceni pięknem drewnianej figurki, 

że uznali to za znak od Boga i darowali nieszczęśnikowi życie. Ten zabrał rzeźbę ze 

sobą i umieścił ją na dorodnej lipie w środku lasu – dokładnie w miejscu, gdzie dziś stoi 

kościół. 

Miejsce szybko zasłynęło cudami, przechodzące obok owieczki same klękały, a gdy 

biskup kętrzyński postanowił przenieść figurkę do swojej parafii, ta w tajemniczy spo-

sób zniknęła i sama powróciła na miejsce. Święta Lipka jeszcze w średniowieczu stała 

się popularnym miejscem pielgrzymek, co nie zmieniło się aż do dziś. Zmieniała się 

jedynie zewnętrzna forma sanktuarium. Obecna budowla pochodzi z końca XVII w. 
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i zachwyca nie tylko architektonicznym rozmachem i bogactwem zdobień, ale również 

słynnymi na całą Polskę organami, wzbogaconymi o ruchome figurki świętych i anio-

łów. 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 

 

Fot. 5 (WK) – Św. Lipka 

 

Fot.: 31 (Internet) – Św. Lipka - organy w sanktuarium 
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21.07.2020 r. (wtorek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 80 km: 

o start godz. 8:00 

o trasa: Górkło – Ryn – Mrągowo – Zełwągi – Górkło 

 

Mapa 9 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Ryn – zamek w Rynie jest drugim, co do wielkości zamkiem krzyżackim w Polsce. 

Położony na wzniesieniu pomiędzy jeziorami: Ryńskim i Ołów, góruje nad miastem. 

Zbudowali go Krzyżacy w XIV w. za czasów wielkiego mistrza Winricha von Kniprode. 

Powstał w miejscu wcześniejszej, mniejszej warowni wielkiego mistrza von Kniprode, 

który przepłynął jako pierwszy część mazurskiego szlaku żeglownego. 

Stąd prowadzono ataki przeciw Litwie. Historia zamku jest przebogata. Był zdobywany 

przez chłopów, później odbijany. Spalony w czasie “potopu szwedzkiego” przez Tata-

rów. W XIX w. pełnił funkcję pruskiego więzienia. Po 1945 r. mieścił się tu Urząd Mia-

sta, muzeum i Dom Kultury. Wreszcie został sprzedany a w jego murach, w 2006 roku 

powstał pierwszy na Mazurach, imponujący hotel w historycznych wnętrzach.  

Będąc w Rynie koniecznie wybierzcie się również nad jezioro Ryńskie. Leżące z boku 

szlaku Wielkich Jezior ale oczywiście z nimi połączone, jest rzadziej uczęszczane przez 

co daje większą intymność. W Rynie znajdziecie nowoczesną Ekomarinę, gdzie można 

zacumować jachtem a tuż obok idealne miejsce na posiłek. Gościniec Ryński Młyn mie-

ści się w zabytkowym  młynie wzniesionym na przełomie XIV i XV w. Jako młyn dzia-

łał do 1990 r. Teraz to miejsce, gdzie serwuję się kuchnię opartą na staropolskich recep-

turach. 
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 Mrągowo – nie sposób jest pominąć zwiedzając Mazury. To miasto, które nie proponuje 

wszystkiego wszystkim, lecz wiele dla wielu. W Mrągowie i pośpiewasz na jednym 

z licznych koncertów i festiwali, i dobrze pojesz dzięki kulinarnym imprezom, i porząd-

nie odpoczniesz. Miasto oferuje Tobie gwar i dobrą muzykę podczas Pikniku Country, 

Festiwalu Kultury Kresowej, Wieczoru Cygańskiego oraz licznych koncertów z serii 

„na deptaku”. Smakołyków popróbujesz na Festiwalu Golonki i Festiwalu Mięs Czer-

wonych. Jeśli najdzie Cię ochota na zabawę do rozpuku, Mrągowo zaprasza na Mazur-

ską Noc Kabaretową – najlepsi polscy kabareciarze rozbawią Cię do łez. A od szalonego 

tempa zabawy odpoczniesz nad czystymi wodami jeziora Czos, w zadbanych mrągow-

skich parkach bądź skwerach usianych rabatami i zapewniających orzeźwienie dzięki 

fontannom.  

Mrągowo położone jest pośród zieleni lasów i błękitu wód jezior Pojezierza Mrągow-

skiego. Piękne kamieniczki, parki posiadające swoją historię, aleje i kwieciste łąki oka-

lające miasto, odbijają się w taflach kilku jezior, z których jeziora Juno, Czos oraz 

Czarne pojawiają się najczęściej we wspomnieniach turystów. Krajobraz miasta oraz 

okolicy wzbogacają wzgórza morenowe (Wzgórze Jaenicke, Góra Czterech Wiatrów, 

wzniesienia nad jeziorem Czarnym i w Polskiej Wsi) oraz bajkowe wąwozy (okolice 

jeziora Czarnego, Piecuda, Średniego, Głębokiego). 

o Warto zobaczyć: 

 Ratusz 

 Zabytkowe kamieniczki 

 Molo i skwer Jana Pawła II 

 Kościół prawosławny (dawna bożnica żydowska) 

 Kościół ewangelicki 

 Kościół katolicki pw. Św. Wojciecha 

 Budynek Urzędu Miejskiego 

 Pomnik Patrona Mrągowa Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 

 Budynek sądu 

 Ulica Wileńska i Stara Gazownia 

 Mrongoville 

 Rzeka Dajna 

 Źródełko Miłości 

 Amfiteatr 

 Półwysep Na Ostrowiu 

 Dawne Wzgórze Jaenike z Wieżą Bismarcka 

 Cmentarze 

 Park Słowackiego 

 Góra Czterech Wiatrów 

 Jezioro Czos 

 Jezioro Magistrackie 

 Wyrzeźbione miasto - mrągowskie rzeźby 

 Pomnik Rocha na Placu Piłsudskiego 

 Ekomarina nad j. Czos 

 Zabytkowy zespół koszar wojskowych 

 Zełwągi – kończąc nasz dzisiejszy rajd, po takich atrakcjach musimy się trochę wyci-

szyć. Odwiedzimy niezwykle urocze Siedlisko na Wygonie w Zełwągach koło Miko-

łajek. To miejsce ma duszę i naprawdę dobrą energię. Po wejściu poczujemy się jak 
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w rodzinnym domu, do spróbowania jest smakowita drożdżówka. Naprawdę pyszna. Na 

Wygonie hoduje się też szczęśliwe kozy, które są tak zżyte z właścicielami, że przybie-

gają gdy się je zawoła. Siedlisko prowadzą Daria i Radek Puszko. Daria ma talent do 

dziergania na drutach i szydełkowania. Pasją do robótek ręcznym zaraziła ją babcia 

a spod jej ręki wychodzą naprawdę istne cuda. Pufy, torebki, misie, swetry czy narzuty 

na łóżka w Siedlisku na Wygonie. To naprawdę różności, wykonane z pietyzmem, z naj-

wyższej jakości  bawełnianego sznurka oraz eko-bawełny z recyklingu. 

 

Fot. 6 (Internet) – Ryn - Hotel Zamek RYN 

 

Fot. 7 (Internet) – Ryn – Gościniec Ryński Młyn, miejsce na idealny posiłek 
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Fot.: 32 (Internet) – Mrągowo 

 

Fot.: 33 (Internet) – Ekomarina w Mrągowie 

 
Fot. 8 (Internet) – Zełwągi – kozy które przybiegają, gdy je się zawoła 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 
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22.07.2020 r. (środa) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 70 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Górkło – Twierdza Boyen – Giżycko – Spytkowo – Rydzewo – Górkło 

 

Mapa 10 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Przyjazd do Giżycka – godz. 12:00 

o zwiedzanie miasta 

o godz. 14:00 – przejazd do Spytkowa 

 Giżycko – położone na głównym szlaku mazurskim zabytkowe miasto skutecznie ry-

walizuje z Mikołajkami o miano nieoficjalnej stolicy Krainy Wielkich Jezior. I ma 

kilka solidnych asów w rękawie – choćby fakt, że żadna inna gmina w Polsce nie ma 

na swoim terenie tyle wody. Jeziora zajmują bowiem blisko 12% ogólnej powierzchni 

terenu. A trzy z nich – Niegocin, Kisajno oraz Tajty – to turystyczna pierwsza liga. Nie 

sposób więc być tutaj i nie wypłynąć choć raz na głęboką wodę. Czy to na jachcie, czy 

na statku legendarnej „białej żeglugi”. Widoki z pewnością będą piękne, a wrażenia 

niezapomniane. Szczególnie jeśli na trasie rejsu znajdzie się łączący jeziora Kisajno 

i Niegocin Kanał Łuczański, który sam w sobie jest nie lada atrakcją. Nie tylko prze-

biega w sąsiedztwie średniowiecznego Zamku Krzyżackiego (przekształconego obecnie 

w luksusowy hotel St. Bruno****), ale też przecina go jedyny w Europie most obro-

towy. To unikalna konstrukcja, zaprojektowana w ten sposób, by ważące 100 ton przę-

sło mogła obrócić jedna osoba. Na tym jednak nie kończą się bynajmniej giżyckie atrak-

cje. Koniecznie trzeba również odwiedzić XIX-wieczną, zbudowaną na planie gwiazdy 

Twierdzę Boyen, przespacerować się pomostami Ekomariny (czyli największego 
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portu na Mazurach), a także wspiąć się na taras widokowy na szczycie dawnej wieży 

ciśnień. 

o Twierdza Boyen – w Giżycku powstała w latach 1843 – 1855 jako obiekt bloku-

jący strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Ten nigdy 

nie zdobyty obiekt wojskowy stanowi rzadki przykład dobrze zachowanego pru-

skiego założenia fortyfikacyjnego z połowy XIX w. 

Obecnie w Twierdzy odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, 

w tym imprezy cykliczne takie jak legendarny już Festiwal Piosenki Żeglarskiej 

i Morskiej „Szanty w Giżycku”, największy w Polsce festiwal hip-hopowy „Ma-

zury Hip - Hop Festiwal”, czy coroczne Święto Twierdzy Boyen bogate w wido-

wiskowe inscenizacje historyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych. W zabyt-

kowym budynku koszarowca znajduje się galeria w której odbywają się liczne 

wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby, czy wystawy historyczne. Twierdzę naj-

lepiej zwiedzać z przewodnikiem. Istnieją tu 3 trasy turystyczne o różnym pozio-

mie trudności. 

 bilet normalny: 10 zł 

o Wieża Ciśnień w Giżycku – wybudowana w 1900 r., zaopatrywała Giżycko 

w bieżącą wodę, aż do roku 1997. Dziś odrestaurowana stanowi jedną z najwięk-

szych atrakcji miasta. Obecnie to obiekt łączący kilka funkcjonalności: punkt wi-

dokowy, muzeum i kawiarnia. Na ostatniej kondygnacji (na wysokości 162 m 

n.p.m.) znajduje się nowoczesny taras widokowym z którego można podziwiać 

panoramę miasta oraz otaczających je lasów i jezior. Poniżej znajduje się kawiar-

nia oraz Muzeum prezentujące lokalną historię: znaleźć tu można dokumenty, 

zdjęcia, drobne przedmioty ukazujące codzienne życie dawniejszych mieszkań-

ców Gizycka i okolic. 

 bilet: 10 zł - bilet indywidualny, 9 zł - grupa od 10 osób (za os.) 

 Muzeum Indian Ameryki Północnej w Spytkowie – by potrenować rzut tomahaw-

kiem, zapalić fajkę z szamanem w tipi czy zobaczyć kolekcje indiańskich łapaczy snów, 

nie trzeba transatlantyckich podroży na inny kontynent. Wystarczy wizyta w oddalonym 

5 km od Giżycka Spytkowie. Tu na ternie 10-hektarowego gospodarstwa, w scenerii 

ponad stuletnich poniemieckich zabudowań powstały Muzeum Indian Ameryki Północ-

nej oraz plenerowy model Wioski Indiańskiej. Choć historia miejsca nie sięga czasów 

prekolumbijskich, jest mniej fascynująca. Wszystko zaczęło się od zainteresowania kul-

turą Indian Wielkich Równin państwa Zdanowicz, która zaowocowała działaniami pary 

w ramach Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian a z czasem przerodziła się w pasję kolek-

cjonerską. W 2003 roku stworzyli oni w Puszczy Boreckiej, tuż przy ostoi żubrów, Wio-

skę Indiańską a po przeprowadzce w 2006 roku otworzyli muzeum, w którym dziś udo-

stępniają zwiedzającym największą w Polsce prywatną kolekcją oryginalnych indiań-

skich eksponatów. Ale oglądanie zbiorów etnicznej biżuterii, oryginalnego rękodzieła, 

strojów, broni czy przedmiotów użytkowych, to nie wszystko, czego można doświad-

czyć na miejscu. Na amatorów kultury czeka ścieżka dydaktyczna, aktywni mogą spró-

bować swoich sił w strzelaniu z łuku i winchestera, a ciekawscy dowiedzieć się, czym 

rożni się tipi od wigwamu. 

 zwiedzanie z przewodnikiem godz. 15:00 – 2h 

 lokalizacja GPS: N54°05'07.58" E21°49'26.72" 
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 bilet normalny: 10 zł bez przewodnika, 6 zł z przewodnikiem, ale musi być 

16 osób lub trzeba dopłacić do 16 biletów 

 Rydzewo – patrząc od strony południowej tuż przed Niegocinem na jeziorze Bocznym 

leży mała wioseczka – Rydzewo. A w niej Gospoda pod Czarnym Łabędziem ze świet-

nie rozbudowaną mariną dla jachtów i motorówek. Jeśli chcecie ominąć duże, giżyckie 

porty to Gospoda wydaje się być idealnym miejscem. Port jest mniejszy niż te w mieście 

a wokół panuje spokój. 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

 Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

 GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 

 

Fot. 9 (Internet) – widok na Giżycko i jeziora 

 

Fot.: 34 (Internet) – Giżycko - Twierdza Boyen 
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Fot.: 35 (Internet) – Giżycko - unikatowy obrotowy most 

 

Fot.: 36 (Internet) – Rydzewo oraz widok na  Gospodę Pod Czarnym Łabędziem 

 

Fot. 10 (Internet) – Spytkowo – muzeum Indian 
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23.07.2020 r. (czwartek) 

 Śniadanie we własnym zakresie 

 Rajd rowerowy – długość trasy ok. 50 km: 

o start godz. 9:00 

o trasa: Górkło – Orzysz – plaża miejska – Górkło 

 

Mapa 11 – Orientacyjna trasa rajdu rowerowego 

 Orzysz – przez dziesiątki lat Orzysz był miastem garnizonowym, gdzie wszystko krę-

ciło się wokół wojska. Za demokracji miasto zmienia swój profil, a warunki do rozwoju 

turystyki ma bardzo dobre. Na terenie gminy Orzysz leży ponad 20 jezior malowniczo 

wkomponowanych w krajobraz leśny. To właśnie natura jest najcenniejszym bogac-

twem Ziemi Orzyskiej. Znajduje się tu m.in. część największego i najlepiej zachowa-

nego torfowiska niskiego na Pojezierzu Mazurskim czyli Bagna Nietlickie. To jedne 

z nielicznych dużych obszarów bagiennych na Warmii i Mazurach, które przetrwały do 

naszych czasów. Jest to obecnie największe i najlepiej zachowane torfowisko niskie na 

tych terenach. Są położone na północnym krańcu ziemi piskiej między jeziorami Nie-

gocin i Śniardwy, na terenie gmin Orzysz i Miłki. 

o Warto zobaczyć w gminie Orzysz 

 Cierzpięty: XIX-wieczny dwór 

 Chmielewo: Przedwojenny cmentarz ewangelicki 

 Klusy: XIX-wieczny kościół 

 Kolonia Grądy Podmiejskie: Wiadukt kolejowy z 1906 roku przy nieistnie-

jącej linii kolejowej Orzysz - Giżycko  

 Odoje: Wiadukt kolejowy z pocz. XX 

 Ogródek: Muzeum Michała Kajki 

 Okartowo: Kościół z XVIII wieku, odbudowany po I wojnie światowej 
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 Orzysz: Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej z 1530 r. , później prze-

budowany.  

 Orzysz: Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1913 r.  

 Orzysz: Cerkiew św. Jerzego w Orzyszu z XIX wieku 

 Suchy Róg: punkt widokowy z widokiem na Śniardwy i Puszczę Piską 

 Ublik: Cmentarz ewangelicki, dwór (obecnie ośrodek wypoczynkowy) 

 Jezioro Orzysz – zbiornik o bardzo rozwiniętej linii brzegowej, z licznymi zatokami, 

cyplami oraz 10 wyspami, z których największa Wyspa Róż, leżąca w środkowej części 

jeziora, łączy się wydłużonym półwyspem, którym biegnie droga, z obrzeżem jeziora. 

Dno urozmaicone, liczne głęboczki, górki podwodne, wypłycone zatoki. Brzegi połu-

dniowej części jeziora wysokie i strome, pozostałe przeważnie płaskie i podmokłe. Od 

południa i zachodu lasy, pozostałe brzegi zajmują pola i łąki. Maksymalna głębokość – 

36m 

 Nocleg – Górkło – Agroturystyka U Zawiszy 

o Górkło 23, 11-730 Mikołajki 

o GPS: 53°52'58.5"N 21°42'38.6"E (53.882907, 21.710727) 

 

Fot.: 37 (Internet) – Jezioro Orzysz 

 

Fot.: 38 (Internet) – Orzysz 
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24.07.2020 r. (piątek) 

 Wyjazd autokarem: 

o start o godz. 8:00 

 Pole bitwy pod Grunwaldem:  

o godz. 10:00 zwiedzanie z przewodnikiem – 1,5h 

 Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.) – czyli cztery godziny, które wstrząsnęły 

Europą. Negatywna odpowiedź króla Władysława Jagiełły na krzyżackie żądania po-

wstrzymania pomocy litewskiej dla powstania na Żmudzi wywołała w sierpniu 1409 

wojnę z Zakonem. Po krótkotrwałych walkach zawarto krótki rozejm, który pozwolił 

obu stronom na przygotowanie się do ostatecznego starcia. Plan polski przewidywał 

atak na stolicę krzyżacką – Malbork. Na miejsce koncentracji wyznaczono Czerwińsk, 

gdzie wojska przeprawić się miały przez Wisłę. Poza oddziałami polskimi liczącymi ok. 

20 tysięcy (w tym 18 tysięcy jazdy) w wyprawie uczestniczyły wojska litewsko-ruskie 

liczące ok. 11,5 tysiąca (w tym 11 tysięcy jazdy) oraz posiłki tatarskie w sile 2 tysięcy. 

Armia pod dowództwem króla Władysława Jagiełły 9 lipca 1410 roku przekroczyła gra-

nicę krzyżacką. Po cofnięciu z przeprawy przez Drwęcę pod Kurzętnikiem Polacy obe-

szli źródła tej rzeki, aby 15 lipca w okolicy wsi Grunwald, Łodwigowo i Stębark natknąć 

się na nieprzyjaciela. Bitwa zakończyła się całkowitym sukcesem wojsk polsko-litew-

skich. Po stronie krzyżackiej zginęło ok. 18 tys. ludzi, a 14 tys. dostało się do niewoli. 

Zginęła cała starszyzna zakonna, z mistrzem Ulrykiem na czele. Zwycięstwo grun-

waldzkie miało szczególne znaczenie moralne i prestiżowe, załamało bowiem ostatecz-

nie mit niepokonanego Zakonu. 

 Przyjazd do Malborka: 

o godz. 14:00 – obiad w restauracji 

o godz. 15:00 – 18:00 – zwiedzanie zamku krzyżackiego 

o 18:00 – wyjazd do Kobylnicy 

 Zamek Krzyżacki w Malborku – Uznanie UNESCO wzbudziło również monumen-

talne zamczysko wybudowane przez Krzyżaków czyli Zamek krzyżacki w Malborku, 

który został wpisany na listę UNESCO w 1997 roku. 

Jest to największy z zachowanych w Europie średniowiecznych zamków. Trzyczę-

ściowa twierdza obronna w stylu gotyckim składa się z Zamku Niskiego, Zamku Śred-

niego i Zamku Wysokiego. Najpiękniejszy widok na zamek jest od strony rzeki – No-

gatu, a z zamkowej wieży roztacza się przeurocza panorama okolicy. Zamek ma kuba-

turę 250 000 metrów sześciennych, nic więc dziwnego, że jego budowa trwała aż 30 lat. 

W ciągu tego czasu powstała ogromna budowla z krużgankami otaczającymi dziedzi-

niec, ozdobionymi zachwycającą do dziś kamieniarką, maswerkami oraz kapitelami ko-

lumienek z niezwykle realistycznymi scenami z życia ludzi w średniowieczu. Detale 

architektoniczne ozdabiające zamek nie mają sobie równych na innych zamkach. Po-

środku dziedzińca Krzyżacy wybudowali studnię nakrytą spadzistym dachem, na któ-

rym do dziś pelikan karmi pisklęta własną krwią. Most przez Nogat przenosi nas 

w czasy rycerskie. 

Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy. Budowę 

zamku rozpoczęli Krzyżacy w XIII w. Przez następne stulecia, kiedy Malbork stał się 
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stolicą zakonu krzyżackiego, twierdza znacznie się powiększyła poprzez dodanie do niej 

Wielkiego Refektarzu oraz Pałacu Wielkiego Mistrza. 

Zamek w Malborku to imponujące mury z czerwonej cegły jak również pas murów 

obronnych z wieżami i bramami. Zwiedzający mogą podziwiać pomysłowość średnio-

wiecznych budowniczych podczas oglądania ciekawego i dość innowacyjnego jak na 

tamte czasy system centralnego ogrzewania. 

Ogromnych rozmiarów Zamek najlepiej widać i fotografować od strony rzeki Nogat, 

ale także podczas zwiedzania kompleksu, nie można przestać podziwiać majestatycz-

nego piękna twierdzy i jego niezwykłej mocy. 

 Kobylnica: 

o zakończenie rajdu rowerowego – ok. godz. 22:00 (piątek) 

 

Fot.: 39 (Internet) – Bitwa pod Grunwaldem – ustawienie wojsk i rozbicie prawego skrzydła wojsk sprzymierzonych 

 

Fot.: 40 (WK) – Malbork - Zamek Krzyżacki 
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Fot.: 41 (Internet) – Malbork – Zamek Krzyżacki 

 

Fot.: 42 (WK) – Malbork - Zamek Krzyżacki 
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Regulamin rajdu: 

1. Jesteśmy radośni oraz uśmiechnięci 

2. Wzajemnie sobie pomagamy 

3. Wspólnie odpowiadamy za atmosferę 

4. Rajd rowerowy prowadzą oraz zamykają wyznaczone osoby 

5. Stosujemy się do poleceń osób prowadzących rajd rowerowy 

6. Obowiązuje jeden program rajdu rowerowego 

7. Szczegółowy regulamin: http://rpswiat.pl/NOWA/RWIELO/DOKU-

MENTY/REGULAMIN_WIELODNIOWYCH_2020.pdf 

 

http://rpswiat.pl/NOWA/RWIELO/DOKUMENTY/REGULAMIN_WIELODNIOWYCH_2020.pdf
http://rpswiat.pl/NOWA/RWIELO/DOKUMENTY/REGULAMIN_WIELODNIOWYCH_2020.pdf


Szprycha w krainie tysiąca jezior – lipiec 2020 r. 
 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku  WK – wersja programu: 1.1 49 

Wskazówki dla uczestników: 

Odzież: 

– koszulki z krótkim rękawem, 

– koszulki z długim rękawem, 

– bluzę, 

– kurtkę przeciwwiatrową i przeciwdeszczową, 

– krótkie spodenki, 

– długie spodnie, 

– nakrycie głowy, 

– kąpielówki, 

– obuwie rowerowe, 

– klapki kąpielowe. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– koszulki z krótkim rękawem na każdy dzień, 

– bieliznę na każdy dzień, 

– zapasowe obuwie. 

Sprzęt: 

– rower musi być sprawny i w dobrym stanie tech-

nicznym, 

– kask (zalecany), głowę mamy jedną, 

– latarka, 

– zabezpieczenie roweru, 

– ładowarka, 

– akumulatorki, 

– zapasowa dętka, łącznik do łańcucha itp., 

– klucze i narzędzia do roweru, 

– namiot (nie dotyczy), 

– mata samopompującą (nie dotyczy), 

– śpiwór (nie dotyczy), 

– sakwy rowerowe, taśmy spinające bagaże. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– worki turystyczne wodoodporne, 

– worki na śmieci, 

– złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego, 

– aparat fotograficzny, GPS. 

Kuchnia: 

– kuchenka na gaz 

– gaz w puszce, 

– żywność sucha, sproszkowaną 

– sztućce, kubek, 

– zapałki lub zapalniczkę. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– żywność samo gotującą, polecam firmy Arpol, 

www.arpol.net.pl 

– deskę do krojenia PCV 

– naczynia jednorazowe (kubki, miseczki) 

– termos. 

Zdrowie i higiena: 

– apteczka, 

– środek na komary, 

– antykleszcz, 

– krem z filtrem, 

– okulary rowerowe przeciwsłoneczne z filtrem, 

– ręcznik szybkoschnący, 

– chusteczki zwykłe oraz nawilżane, 

– szampon-żel pod prysznic, 

– papier toaletowy, środki higieny osobistej, 

– pasta do zębów. 

 

Masz miejsce, zabierz jeszcze: 

– płyn do płukania ust, 

– lekarstwa na dokuczliwe dolegliwości, 

– ścierki chłonne, 

– witaminy i składniki mineralne w tabletkach mu-

sujących, 

– wysokoenergetyczną formułę węglowodanowo-

mineralną w proszku, 

– proszek do prania. 

Dokumenty: 

– dowód osobisty lub paszport, 

– Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(nie dotyczy), 

– ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, OC, 

– dokładne mapy, przewodniki. 

Kondycja: 

– zacznij przygotowania już od dziś, musisz bez pro-

blemu przejechać najdłuższą odległość, która jest za-

planowana na rajdzie, 

– pamiętaj o uzupełnianiu wody podczas wysiłku. 
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