
Po kilku latach przerwy wracamy na wyjątkowo atrakcyjną trasę turystyczną, łączącą  

w sobie przepiękną przyrodę, większą część Szlaku Zamków Krzyżackich i Biskupich, 

wspaniałe zabytki sakralne oraz liczne bardzo wartościowe, a mało znane zbiory muzealne  

 

SZLAK   GOTYCKICH  

ZAMKÓW OBRONNYCH 

CZERWIŃSK – OSIEK - BRODNICA – KURZĘTNIK – NOWE MIASTO LUBAWSKIE – 

LUBAWA – GRUNWALD – OSTRÓDA – MORĄG – DOBRE MIASTO – LIDZBARK 

WARMIŃSKI – PIENIĘŻNO – ORNETA – KROSNO – OLSZTYN – SZYMBARK –  

KAMIENIEC  – WAPLEWO –  MALBORK – SZTUM – SZTUMSKA WiEŚ – KWIDZYN – 

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI – TORUŃ – ZAMEK DYBOWSKI – ZAMEK BIERZGŁOWSKI – 

GOLUB - DOBRZYŃ 

 30 KWIETNIA – 3 MAJA 2016 R. 



W programie zwiedzania m. in.:  

- zespół zabudowań klasztornych Kanoników Regularnych (obecnie Księży Salezjanów) w Czerwińsku, w pobliżu 

którego połączyły swe siły wojska polskie i litewskie idące na Wielką Wojnę z Zakonem w 1410 r.; 

- miejscowości na trasie przemarszu wojsk Wł. Jagiełły w lipcu 1410 r. (m. in. Jeżewo, Kurzętnik, Lubawa); 

- pole największej bitwy średniowiecznej Europy pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.); 

- gotyckie zamki krzyżackie w Golubiu-Dobrzyniu, Brodnicy, Toruniu, Radzyniu Chełmińskim, Malborku, Ostródzie, 

Kurzętniku, Morągu, Sztumie i Zamku Bierzgłowskim;  

- zamek królewski w Dybowie oraz zamki biskupów warmińskich (Lidzbark Warmiński, Olsztyn) i pomezańskich 

(Kwidzyn, Szymbark); 

- klasycystyczny pałac w Waplewie – jedna z dwóch (obok Osieka) siedzib znanego z wielkiego patriotyzmu rodu 

Sierakowskich – przekazany nieodpłatnie przez Izabelę hrabinę Sierakowską–Tomaszewską Narodowi Polskiemu 

na utworzenie w nim Muzeum Tradycji Szlacheckiej (powstałego na jesieni 2015 r.); 

- pamiątki po księżnej Annie Wazównie w Toruniu, Golubiu – Dobrzyniu i Brodnicy; 

- niezwykle bogate zbiory Muzeum Warmii i Mazur w oddziałach: w zamku lidzbarskim  (m. in. pamiątki  

po I. Krasickim) i w pałacu Dohnów w Morągu (jedna z najbogatszych w Polsce galerii malarstwa holenderskiego); 

- wspaniale wyposażone gotyckie i barokowe zespoły sakralne na Warmii: w Dobrym Mieście, Krośnie i Ornecie; 

- znane Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie i Osieku; 

- pozostałości pałacu Finckensteinów w Kamieńcu, w którym Napoleon gościł przez dwa miesiące Marię Walewską; 

- zabytkowy zespół staromiejski w Golubiu – Dobrzyniu; 

- muzea klasztorne w Pieniężnie i Czerwińsku prezentujące kulturę ludową z krajów działalności misyjnej; 

- małe wioski, które przeszły do historii Polski z uwagi na zawarte tu traktaty pokojowe: Sztumska Wieś i Mełno. 



Starannie wybrane, wymienione powy żej, obiekty turystyczne przybli żą Państwu kilka niezwykle 

interesuj ących tematów z historii i kultury:   

1/ geneza powstania i dynamicznego rozwoju Pa ństwa Zakonnego a ż do kl ęski militarnej Krzy żaków w bitwie 

pod Grunwaldem. Pokażemy zamki: od największego – stolicy państwa w Malborku i wcześniejszego 

przeznaczonego na rezydencję Wielkiego Mistrza – w Radzyniu Chełmińskim, poprzez siedziby najwyższych 

dostojników - komturów (Ostróda, Brodnica, Golub-Dobrzyń), warownie graniczne (Toruń), siedziby konwentów 

(Zamek Bierzgłowski) aż do niewielkich ufortyfikowanych ośrodków administracji lokalnej (Sztum, Morąg). 

2/ znaczenie zbudowanych na terenach pierwotnie opanowanych przez Krzyżaków gotyckich zamków obronnych 

biskupów: warmi ńskich (Lidzbark Warmi ński, Olsztyn) i pomeza ńskich (Kwidzyn, Szymbark). 

3/ życie i działalno ść wybitnej przedstawicielki królewskiego rodu – ksi ężniczki Anny Wazówny, siostry  

Zygmunta III Wazy, po której pamiątki znajdują się w miejscach jej pobytu: Toruniu, Brodnicy i Golubiu – Dobrzyniu. 

4/ burzliwa miło ść „boga wojny” Napoleona Bonaparte i Marii Walewskie j (Ostróda od połowy lutego do końca 

marca 1807 r. była dyplomatyczną stolicą świata – tu rezydował ze swym sztabem cesarz Francji). 

5/ dzieje jednego z najbardziej zasłu żonych rodów w walce z germanizacj ą północnych ziem polskich – 

rodziny Sierakowskich. Do ich pałacu w Waplewie przybywali wielcy Polacy, przedstawiciele świata sztuki i 

literatury zaangażowani w sprawę przyłączenia do Ojczyzny Pomorza Gdańskiego po uzyskaniu niepodległości. 

Ostatnia żyjąca z rodu Izabela hr. Sierakowska-Tomaszewska (wdowa po znanym dziennikarzu Bohdanie 

Tomaszewskim) pomimo licznych atrakcyjnych ofert odmówiła sprzedania go komukolwiek, przekazując nieodpłatnie 

Państwu Polskiemu w intencji stworzenia tu Muzeum Tradycji Szlacheckiej, które otworzono na je sieni 2015 r.  

6/ szlak bojowy wojsk Króla Władysława Jagiełły i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda, które połączywszy         

w lecie 1410 r. swe siły pod Czerwińskiem zdążały na Wielką Wojnę z Zakonem. 

7/ prezentacja zanikających kultur ludowych z całego świata w muzeach misyjnych w Czerwi ńsku i Pieni ężnie.  



 

Noclegi   w 2-osobowych pokojach z łazienkami w  trzygwiazdkowych hotelach w centrum Ostródy i Torunia.  

Wyjazd   w sobotę  30 kwietnia o godz. 8,00 z Placu Bankowego w Warszawie.    

Powrót   we wtorek  3  maja ok. godz. 21-ej.  

Koszt :   480.- zł. –  (emeryci, dzieci, młodzież szkolna i studenci: 460.- zł.). 

Informacje i zapisy do wyczerpania miejsc, nie dłu żej ni ż do poniedziałku 4 kwietnia   
                                 u  kierownika  wyc ieczki  -  Marka  Piaseckiego  (tel. 603 404 213). 

 

UWAGA !!! 

PROMOCJE  CENOWE : 

Osoby, które do ko ńca marca zapisz ą się na powy ższą wycieczk ę czterodniow ą i co najmniej na 

jedną z dwóch poni ższych wycieczek dwudniowych z wpłat ą zaliczki w wysoko ści 50 % 

uzyskaj ą 5 % rabatu na ka żdą z tych imprez turystycznych.  

Imprezy dwudniowe obj ęte promocj ą: 

- w Góry Świętokrzyskie (z Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Pod zamczu) – 9 - 10. 04. 2016 r., 

- na Mazury (z zamkami krzy żackimi i Noc ą Muzeów w Twierdzy Boyen) – 14 - 15. 05. 2016 r. 

Ze szczegółowym programem obu powy ższych wycieczek mo żna zapozna ć się na oddzielnych ogłoszeniach. 


