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REJS  STATKIEM  ELWINGA  PO  ZALEWIE  WIŚLANYM 

 

Elbląskie Biuro Atrakcji Turystycznych organizuje w okresie wakacyjnym rejsy widokowe po Zalewie Wiślanym 

statkiem Elwinga. Rejsy weekendowe rozpoczynają się i kończą w elbląskiej przystani przy Bulwarze Zygmunta 

Augusta. W pozostałe dni tygodnia statek wypływa z Tolkmicka, do którego wraca wieczorem. Turyści z Krynicy 

mogą popłynąć do Fromborka i z powrotem. W międzyczasie organizowane są 45-minutowe rejsy spacerowe: 

jeden w Krynicy Morskiej i dwa we Fromborku.  

Statek Elwinga to wyjątkowa, ponad 90-letnia barka holenderska przekształcona w statek rejsowy. Elwingę 

dodatkowo wyróżnia kadłub, w którym zastosowano zapomnianą już technikę łączenia blach za pomocą 

nitowania. Jednostka składa się z dwóch pokładu: górnego widokowego oraz dolnego, ogrzewanego z częścią 

barowo-restauracyjną. Goście statku mogą skorzystać z oferty śniadaniowej lub zestawów obiadowych, napić się 

dobrej kawy a nawet piwa. Dla dzieci zagospodarowany został specjalny kącik zabawowy. 

 

Ilfing skupia się nie tylko na działalności rejsowej. Biuro współpracuje z Hotelem ELBLĄG****, który zapewnia 

turystom miejsca noclegowe i wyżywienie. Hotel ELBLĄG****  to perła architektury, znajduje się w samym 

centrum Starego Miasta, w XVIII-wiecznym Domu Królewskim, w którym gościli królowie polscy i szwedzcy 

oraz car Rosji - Piotr I Wielki oraz król Prus - Fryderyk II Wielki.  

www.ilfing.pl 

 

 

 

 

 

http://www.ilfing.pl/
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PRZEJAŻDŻKI  ZABYTKOWYM  TRAMWAJEM  PO  ELBLĄGU 

 

W każdy wakacyjny weekend mieszkańcy Elbląga i turyści mogą skorzystać z przejażdżki zabytkowym 

tramwajem Konstal. Historia tramwajów w Elblągu sięga 1895 roku, kiedy na tory wyjechały pierwsze 

elektryczne wagony. Obecnie w Elblągu funkcjonuje 5 linii tramwajowych, a sieć torów ma łączną długość 16 

km. Zabytkowy wagon typu 5N  wozi turystów, a wyprodukowany został w 1957 roku i obsługiwał regularne 

linie do 1996 roku. 

 

Rozkład 

od 01.07.2017 do 03.09.2017 r. w każdą sobotę i niedzielę: 

Z Pl. Słowiańskiego w kierunku ul. Ogólnej o godz. 12:00, 14:00, 16:00; 

Z Pl. Słowiańskiego w kierunku ul. Saperów o godz. 13:00, 15:00, 17:00. 

Ostatnie kursy odbędą się podczas Święta Chleba 2-3 września. Przejażdżki są bezpłatne. 

Więcej informacji w Informacji Turystycznej w Elblągu + 48 55 239 33 77, ielblag@umelblag.pl.  

 

 

mailto:ielblag@umelblag.pl


Strona 4 z 7 

 

WARMIA  MAZURY  WORLD  TOUR  OLSZTYN  2017 

 

 

Plażówka na światowym poziomie w lipcu ponownie zagości nad jeziorem Ukiel. W Olsztynie już trzeci raz 

odbędą się rozgrywki na najwyższym poziomie. 

Olsztyńskie zawody są w ścisłej czołówce. Nasz turniej zaliczany jest do „czterogwiazdkowych”. Poza stolicą 

Warmii i Mazur na tym poziomie będą jeszcze tylko jedne rozgrywki – w Rio de Janeiro. Gwiazdkę więcej mają 

jedynie trzy inne turnieje. 

Siatkarskie święto potrwa cztery dni (19-23 lipca). Na  boiskach zmierzą się ze sobą najlepsze światowe duety 

plażówki – łącznie rywalizować będzie ponad setka par. W puli nagród jest 350 tys. dolarów. 

Główny stadion będzie mieć widownię na trzy tys. miejsc. 

Turniej w stolicy Warmii i Mazur będzie ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata. Te odbędą się w 

Wiedniu między 28 lipca a 6 sierpnia. To wszystko oznacza, że będziemy w Olsztynie gościć wszystkich 

najlepszych, bowiem ci już przesłali swoje zgłoszeń.  

http://visit.olsztyn.eu/article/839/warmia-mazury-world-tour-olsztyn-2017 
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KOLEJ  TURYSTYCZNA  KĘTRZYN - WĘGORZEWO 

 

Linia kolejowa, która łączy Kętrzyn z Węgorzewem (linia nr 259) została oddana do użytku w 1907 r. Jeszcze 

przed pierwszą wojną światową kursowały po niej 4 pary pociągów pasażerskich. Później (1917 r.) rozpoczęto jej 

przebudowę na linię dwutorową, jednak wojna przerwała powzięte inwestycje. Linia kolejowa Kętrzyn – 

Węgorzewo niejednokrotnie odgrywała ważną rolę jako droga dostaw materiałów do budowy dużych inwestycji 

infrastrukturalnych. Już od 1911 r. była wykorzystywana przy budowie Kanału Mazurskiego. Podczas drugiej 

wojny światowej linie tą wykorzystano przy wznoszenia głównej siedziby Hitlera (Wilczego Szańca), czy też 

przy budowie bunkrów OKH „Anna” w Mamerkach. Po roku 1945 znaczenie kolei w tym rejonie znacznie 

zmalało. Szyny na odcinku Kętrzyn – Węgorzewo zostały wywiezione do ZSRR. Nastąpiło wówczas 

zahamowanie w rozwoju kolei aż do 1948 r., kiedy to położono na tym odcinku nowe tory i wznowiono 

połączenia kolejowe (1949). Pociągi osobowe na tej linii kursowały do 30 maja 1992 r., towarowe zaś do roku 

2000.  Od dnia 19 lipca 2008 r. na odcinku Kętrzyn – Węgorzewo – Kętrzyn kursuje kolej turystyczna. 

Dodatkową atrakcją dla turystów jest zabytkowy dworzec w Węgorzewie, gdzie można obejrzeć wystawę 

poświęconą kolejnictwu regionu. 

Obecnie linia kolejowa Kętrzyn – Węgorzewo wpisana jest do rejestru zabytków i stanowi ważną atrakcję 

turystyczną rejonu. Trasa liczy 33 km i przebiega obok szeregu ciekawych obiektów – m.in. przez Kanał 

Mazurski, Mamerki, Radzieje i wreszcie Gierłoż – Wilczy Szaniec. Trasę obsługuje lokomotywa spalinowa z 

wagonami osobowymi. 

http://www.it.ketrzyn.pl/pl/zwiedzamy-2/linia-kolejowa/ 
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SPOTKANIE  Z  HISTORIĄ  I  RZEMIOSŁEM  ARTYSTYCZNYM  
 

 

Powstanie leżącego w niewielkiej odległości od Olsztyna - stolicy Warmii – Olsztynka  wiąże się z osobą 

komtura ostródzkiego - Gunthera von Hohenstein. Z jego to inicjatywy na niewielkim wzgórzu zbudowano 

zamek, a obok powstała osada, która otrzymała w roku 1359 prawa miejskie i nazwę "Hohenstein", na cześć 

komtura. Dziś Olsztynek poszczycić może się wieloma ciekawymi zabytkami – średniowiecznym zamkiem z 

doskonale zachowanymi murami obronnymi z XV wieku czy dawnym kościołem katolickim z XIV wieku.  Wart 

zobaczenia jest także zabytkowy Dom Mrongowiusza oraz Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag  IB 

i Historii Olsztynka mieszczące się w miejskim ratuszu. Jednak miejscowość znana jest przede wszystkim za 

sprawą Muzeum Budownictwa Ludowego  - najstarszego i największego skansenu w tej części Polski. Mniej 

znanym, ale równie godnym odwiedzenia miejscem jest  Huta Szkła Artystycznego.   

Skansen tętniący życiem  

Muzeum w Olsztynku mieści  się na 93 ha. Posiada bogate zbiory zgromadzone w 76 obiektach dużej i małej 

architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach, budowie i 

konstrukcji. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Wyposażenie 

budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory 

muzealne przekraczają 10 tys. egzemplarzy. Dzięki tak bogatej ekspozycji można tu od podstaw poznać warunki 

życia i wytwory pracy naszych przodków. Dużą atrakcją zwłaszcza dla dzieci są zagrody ze zwierzętami, w 

których znajdziemy gatunki od zawsze towarzyszące i pomagające człowiekowi – kury, króliki, owce, kozy, 

konie itd. W skansenie przez cały rok odbywają się ciekawe imprezy: jarmarki świąteczne i okolicznościowe, 

Targi Chłopskie, obchody świąt i uroczystości – np. Wielki Dzień Pszczół, Regionalne Święto Ziół, koncerty, 

warsztaty i inne. To także doskonała destynacja na wycieczkę szkolną. Oferta edukacyjna przygotowana przez 

muzeum przez ostatnie lata ulega zmianom i jest wzbogacana o nowe tematy. Obecnie tematyka lekcji 

muzealnych dotyczy ekspozycji stałych w obiektach udostępnianych do zwiedzania, wystaw stałych i czasowych 

organizowanych w Salonie Wystawowym, a także niewielkich ekspozycji przygotowywanych specjalnie na 

konkretne lekcje. Tematy lekcji są zróżnicowane, związane z historią Warmii i Mazur, obrzędami i zwyczajami 
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mieszkańców wsi czy sztuką ludową. Prowadzone są lekcje na temat budownictwa ludowego, ubioru ludowego, 

codziennej pracy i zajęć mieszkańców wsi. Do najpopularniejszych lekcji zalicza się malowanie na szkle oraz 

lepienie z gliny. W skansenie mieści się sklepik z pamiątkami, można tu także zorganizować konferencję lub 

imprezę firmową, a także wziąć ślub.  

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku 

ul. Leśna 23 

11-015 Olsztynek 

www.muzeumolsztynek.com.pl  

 

Dusza zaklęta w szkle  

Niedaleko Olsztyna znajduje się niewielka i unikalna w skali Europy Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku. Jej 

wyjątkowość polega na tym, że współcześnie prawie nie spotyka się tego typu zakładów produkujących wyroby 

szklane bez użycia maszyn, a tak właśnie pracuje się w Olsztynku.  W dodatku produkuje się tu w sposób 

maksymalnie ekologiczny. Wszystkie produkty powstają ze szkła odpadowego, bez użycia piasku kwarcowego i 

wielu chemicznych dodatków. Huta kupuje stłuczkę szklaną szkła białego. Stosowane są barwniki, ale tylko te, 

które w temperaturze 1100° C spalają się i nie barwią w ten sposób powtórnie wykorzystywanego szkła. Do 

wytopu szkła jest używany piec szamotowy z utrzymywaną stała temperaturą ok. 1400 st. Celsjusza. Piec 

utrzymywany jest w ruchu ciągłym, ponieważ uruchomienie go w celu osiągnięcia tak wysokiej temperatury trwa 

10 dni. Huta umożliwia zwiedzanie i poznanie procesu powstawania wyrobów szklanych krok po kroku. 

Pracownicy zaprezentowali kolejne etapy powstawania pięknych ozdób. W przyzakładowym sklepie można 

kupić szklane ptaszki, słoniki i inne wymyślne wyroby ze szkła. Chętni mogą sami „wydmuchać” sobie produkt 

szklany na pamiątkę, ale niestety nie jest to takie proste, na jakie wygląda.  

Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku  

Krzysztofa Mrongowiusza 38,  

11-015 Olsztynek 

www.huta-olsztynek.pl 
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