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„Szlak Zamków Gotyckich” znów zaskakuje! 

 

Mobilny przewodnik po szlaku zamków gotyckich to jedna z najdynamiczniej rozwijających 

się aplikacji turystycznych w Polsce. To także idealna propozycja dla osób zainteresowanych 

historią, poznawaniem i odkrywaniem nieznanych faktów oraz ciekawostek związanych z 

ważnymi ośrodkami średniowiecznej Europy.  

Głównym zadaniem przewodnika „Szlaki Zamków Gotyckich” jest promocja dziedzictwa 

kulturowego obszaru regionu Morza Bałtyckiego (płn. Polska, rosyjski Obwód 

Kaliningradzki) jako atrakcyjnego ze względu na posiadane uniwersalne wartości historyczne 

i kulturowe. 

Poprzednia wersja aplikacji przyniosła m.in. dwie nowe wersje językowe: angielską i 

niemiecką; dostosowanie do systemu iOS i  możliwość odsłuchiwania treści opisów. Pojawiły 

się również nowe obiekty i szlaki przebiegające przez obszar województwa pomorskiego 

związane tematycznie z  zabytkami hydrotechniki i latarni morskich.  

Najnowsza wersja przewodnika to kolejne, wyjątkowe szlaki i questy po Obwodzie 

Kaliningradzkim, m.in: Śladami Immanuela Kanta, Bursztynowy, Fortyfikacji i Pierwszej 

Wojny Światowej. Szlak Bursztynowy przebiegający na terytorium Rosji został połączony ze 

swoim imiennikiem po stronie polskiej, funkcjonującym już w poprzedniej wersji aplikacji. 

Dodatkowym elementem w przewodniku jest wycieczka po najciekawszych miejscach 

Kaliningradu - jednego z najbardziej tajemniczych i niezwykłych miast Europy Wschodniej.  

Obecna wersja aplikacji umożliwia także korzystanie ze swoich zasobów osobom 

niedowidzącym. Dzięki pomocy asystenta, osoba niedowidząca może nawigować za 

pośrednictwem swojego głosu - mówiąc po prostu do aplikacji, z której jej części chce w tym 

momencie skorzystać i np. o jakim zamku czy szlaku turystycznym usłyszeć. W wersji tej 

dodano również opcję audiodeskrypcji zdjęć dołączanych do obiektów, rozszerzając tym 

samym funkcjonalność odczytywania opisów.  

Nowa wersja aplikacji powstała w ramach projektu  „Turystyka bez granic – szlakami 

turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski” – jest 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.   

Współfinansowana jest także ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu pn. 

„Rozwój marki turystycznej Szlaku zamków gotyckich”. 
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Aplikację można pobrać korzystając z zamieszczonego poniżej kodu QR, korzystając z linku 

https://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie lub wpisując w wyszukiwarce marketu mobilnego Play 

lub AppStore „Szlaki zamków gotyckich”. 
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Szlak Zamków Gotyckich 

arch. Zamek Ryn**** 

 

Długość: 642,00 km 

Znak / kolor: szlak znakowany (znak drogowy E-22 A Szlak turystyczny) 

Trasa szlaku:  Lębork – Bytów  – Człuchów – Nowe – Gniew – Malbork–  Sztum  – 

Kwidzyn  – Ostróda – Działdowo – Nidzica – Olsztyn  – Lidzbark Warmiński – Kętrzyn 

– Ryn – Giżycko 

Jest to długi szlak, na którym możemy podziwiać niektóre zamki gotyckie Warmii, Mazur, 

Kaszub i Powiśla. Zamki te wchodzą w skład Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”. 

Wśród znajdujących się na szlaku obiektów znajdują się budowle krzyżackie, kapitulne i 

biskupie, o różnej wielkości, przeznaczeniu i charakterze obronnym. Szlak nie ma dokładnie 

wyznaczonej trasy – w terenie można odnaleźć różne oznakowane warianty przebiegu. 

Znajdziemy też wiele tablic służących promocji szlaku. 

Chociaż zamek krzyżacki w Lęborku jest siedzibą sądu rejonowego, bogatą ofertę kulturową 

oferuje  tutejsze bractwo rycerskie oraz Muzeum, działające w obwarowaniach miejskich 
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(Baszta nr 24, 32, 27. Lębork leży także na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba, która jest 

częścią sieci europejskiej prowadzącej do Santiago de Compostela w Hiszpanii.   

 

Zamek w Bytowie to dawna siedziba administracji krzyżackiej oraz zajazd dla rycerstwa 

zachodnioeuropejskiego, podążającego do stolicy państwa krzyżackiego w Malborku. 

Obecnie w zamku mieści się m.in. Muzeum Zachodniokaszubskie, hotel i restauracja. 

W czasach krzyżackich zamek w Człuchowie był najpotężniejszą, tuż po Malborku warownią 

obronną. Do czasów obecnych zachowała się jedynie 46-metrowa wieża obronna która jest 

siedzibą Muzeum Regionalnego.  

Nowe to najmniejszy zamek krzyżacki na Pomorzu. Obecnie jedynym częściowo 

zachowanym elementem zamku jest budynek mieszkalny. Znalazł w nim, siedzibę dom 

kultury.  

Malowniczo położony na lewym brzegu Wisły zamek w Gniewie może pochwalić się nie 

tylko przepiękną gotycką architekturą, ale organizowanymi  imprezami i rekonstrukcjami 

historycznymi. Atutem wzgórza zamkowego są także trzy osobne budynki hotelowe (Pałac 

Marysieńki, Hotel Rycerski, Komnaty Zamkowe) funkcjonujące pod nazwą Hotel Zamek 

Gniew.  

Wybierając się na ten szlak, z pewnością warto odwiedzić warownię w Malborku –  nigdy nie 

zdobytą przez wojska. Zamek w Malborku to także największy na terenie Polski  zamek 

gotycki, jeden z najwybitniejszych przykładów budownictwa obronnego epoki średniowiecza, 

w 1997 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Składa 

się aż z trzech zamków otoczonych potężnymi murami i głęboką fosą. W latach 1309–1457 

mieściła się tutaj stolica Zakonu Krzyżackiego. 

Zamek w Sztumie przykuwa uwagę tym, że jest wniesiony na planie nieregularnego 

pięcioboku. Za czasów państwa krzyżackiego pełnił funkcję letniej rezydencji wielkiego 

mistrza.  

W kolejnej budowli obronnej na trasie – zamku biskupów i kapituły pomezańskiej w 

Kwidzynie - przykuwa wzrok wielka wieża sanitarno-obronna zwana gdaniskiem. 

Przylegająca do zamku Katedra jest miejscem niezwykłego odkrycia w ostatnich latach, 

spoczęły tutaj szczątki trzech wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego.  

Zamek krzyżacki w Ostródzie w swojej historii zasłynął  jako kwatera Napoleona Bonaparte 

po bitwie pod Pruską Iławą w lutym 1807 roku podczas kampanii w Prusach Wschodnich. 

Ostróda kojarzona jest także z Kanałem Elbląskim, powszechnie znanym jako Kanał 

Ostródzko-Elbląski, który aspiruje do wpisu na listę światowego dziedzictwa kulturalnego 

UNESCO. 

Zamek krzyżacki w Działdowie doczekał się remontu i otwarcia dla zwiedzających. 

Funkcjonuje w jego murach  Muzeum Pogranicza m.in. z ofertą Interaktywnej Wystawy 

Państwa Zakonu Krzyżackiego w budynku ratusza miejskiego. 

Bardzo interesujący jest zamek w Nidzicy – największy zamek krzyżacki na Mazurach. 

Wyróżniają go dwie wysokie wieże w skrzydle bramnym.  Zamek w Nidzicy jest również 

miejscem potyczek rycerskich, w ciągu roku odbywają się tutaj dwie imprezy rycerskie. 

Dodatkowo, zamek oferuje nocleg w pokojach gościnnych.  
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Uwagę turysty z pewnością przykuje zamek w Olsztynie – potężna gotycka twierdza 

kapitulna z zachowaną w krużganku tablicą astronomiczną wykonaną własnoręcznie przez 

Mikołaja Kopernika. Służyła mu ona do badań nad wskazaniem momentu równonocy 

wiosennej.  

W Lidzbarku Warmińskim urzędował biskup-poeta Ignacy Krasicki, a sam zamek, ze 

względu na swoją budowę (okolony krużgankami dziedziniec), nazywany jest Wawelem 

Północy. Na Przedzamczu funkcjonuje czterogwiazdkowy Hotel Krasicki.  

W Kętrzynie warto odwiedzić odremontowany w ostatnim roku zamek krzyżacki, kościół 

obronny oraz zachowaną lożę wolnomularską. Można zjechać ze szlaku i odwiedzić Wilczy 

Szaniec – byłą wojenną kwaterę Adolfa Hitlera w Gierłoży. 

Możliwość noclegu na zamku oferuje zamek krzyżacki w Rynie, w całości zaadoptowany na 

czterogwiazdkowy hotel  z możliwością zwiedzania. W miejscowości można również 

zobaczyć XIX-wieczny wiatrak typu holenderskiego oraz stary młyn. 

Ostatnim  miastem na szlaku jest Giżycko, gdzie w przepięknie odrestaurowanym zamku 

krzyżackim funkcjonuje czterogwiazdkowy Hotel St. Bruno.  

 

www.zamkigotyckie.org. 

 



7 

 

Zamek biskupów i Hotel Krasicki**** w Lidzbarku Warmińskim  

 

Zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim nazywany jest „Wawelem Północy”. Należy do 

najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce, jest znakomicie zachowany, w 

ogromnej części autentyczny. Zamek zbudowano w latach 1350-1401 w widłach rzek Łyny i 

Symsarny. W dużej części wzorowany na architekturze krzyżackich zamków komturskich, 

uzyskał charakter średniowiecznej rezydencji obronnej. Wraz z zamkiem powstały dwa 

przedzamcza, a całość otoczona była, niezależnymi od miasta, murami obronnymi i fosami.  

Czworoboczny, z potężną wieżą w narożu, wieżyczkami narożnymi, dziedzińcem z pięknymi, 

arkadowymi krużgankami. W większości autentyczne wnętrza, przesklepione są gotyckimi 

sklepieniami od krzyżowo-żebrowych w piwnicach, po gwiaździste w pomieszczeniach 

reprezentacyjnych. Dodatkowo komnaty piętra reprezentacyjnego, ściany krużganków 

pokryte są w dużej części zachowanymi gotyckimi polichromiami o bogatym programie 

ikonograficznym. Zamek był główną siedzibą biskupów warmińskich w latach 1350-1795. 

Przebudowywany po pożarach,  przez stulecia upiększany, ze znakomitymi zbiorami 

bibliotecznymi, dziełami sztuki, był rezydencją o cechach książęcego dworu. Wśród wielu 

ważnych mieszkańców był też - pełniący funkcję lekarza biskupów, wybitny astronom – 

Mikołaj Kopernik. Po roku 1795, zamek opustoszał, doraźnie pełniąc różne funkcje. Od 1964 

roku Zamek biskupów jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Na przedzamczu zamku znajduje się Hotel Krasicki****. Jego wytworne pokoje i 

apartamenty w gotyckiej i barokowej części hotelu nawiązują do pierwotnej stylistyki 

obiektu. Ich nazwy przypominają o gościach zamku: królu Stanisławie Leszczyńskim, 

Zygmuncie III Wazie, Janie Zygmuncie Hohenzollernie, carze Pawle I Romanowie…Na 



8 

obecnych gości czekają gustownie urządzone pokoje oraz tak unikalne propozycje jak 

Biblioteka Cafe i obserwatorium astronomiczne, urządzone na cześć Mikołaja Kopernika, 

który mieszkał na zamku. Taras na wieży to znakomity punkt widokowy na cały Lidzbark 

Warmiński, zwany Perłą Warstmii. W przyziemiu znajdują się SPA&Wellness, basen, 

jacuzzi, sala fitness i sauny. Inspirowana regionalnymi obyczajami kuchnia łączy tradycyjne i 

nowoczesne metody kulinarne. 

 

www.lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/ 

www.hotelkrasicki.pl/ 
 

 

http://www.lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/
www.hotelkrasicki.pl/
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Hotel St. Bruno**** w Gizycku 

arch. Hotel St. Bruno 

Dawne i obecne czasy 

 

Hotel St. Bruno powstał w stylowo odrestaurowanym krzyżackim zamku, którego historia 

sięga XIV wieku. Na przestrzeni tych kilkuset lat, budowla zmieniała swój wygląd i 

przeznaczenie. Pierwotnie wzniesiona przez Krzyżaków obronna twierdza pełniła funkcje 

renesansowej myśliwskiej rezydencji książąt, po 1850 roku - siedziby dowództwa Twierdzy 

Boyen. 

W okresie międzywojennym, kiedy Giżycko - Lötzen było elitarnym kurortem, późniejszy 

prezydent Niemiec - Paul von Hindenburg utworzył w nim regionalne muzeum, a wcześniej 

była to jego osobista kwatera. Lata powojenne raczej odbierały mu blask, w czasach PRL ’u 

sukcesywnie popadał w ruinę. Dopiero po 2010 roku doczekał się starannej renowacji i nowej 

funkcji: 4-gwiazdkowego butikowego hotelu, jedynego o tym standardzie obiektu w okolicy. 

Hotel St. Bruno łączy w sobie wyjątkowość zabytkowego miejsca z niezwykłą precyzją 

nowoczesnego projektowania i nowych światowych hotelarskich trendów. O wyjątkowości 

wnętrz zdecydowały harmonijnie dobrane detale: drewniane stare bele, stylowe dodatki 

nawiązujące do lat 20-tych i 30-tych, elementy zabytkowej konstrukcji zamku i dawne 

fundamenty. 
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Położenie 

Hotel St. Bruno jest nieodłączną wizytówką Giżycka, żeglarskiej stolicy Polski. Obok 

Twierdzy Boyen, Wieży Ciśnień czy XIX-wiecznych kamienic jest najbardziej 

charakterystyczną budowlą o ciekawej historii. Miasto słynie ponadto z 

najnowocześniejszego i największego portu jachtowego na Mazurach. Sam Hotel 

zlokalizowany jest w niezwykłym miejscu - nad Kanałem Łuczańskim, łączącym dwa 

mazurskie jeziora: Niegocin i Kisajno, w bliskim sąsiedztwie unikatowego w skali Europy 

XIX-wiecznego obrotowego mostu, który obsługuje ręcznie tylko jedna osoba. 

Święty spokój 

Kameralny, butikowy charakter hotelu pozwoli wypocząć w starannie zaprojektowanych 

wnętrzach.  Bogata w kulinarne specjały restauracja La ibliotheque zapewni romantyczny 

klimat każdej kolacji. Zadowoli apetyt łowców smaków i designu. Poranny jogging 

po Dębowym Lesie czy basenowy trening w strefie Spa będzie wymarzonym startem w nowy 

dzień, a kalorie uzupełni smaczne i dobrze zbalansowane śniadanie w Oranżerii. 

www.hotelstbruno.pl/ 

www.hotelstbruno.pl/

