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Chylące się ku upadkowi dwory, pałace i folwarki, ruiny wiekowych kaplic grobowych,
opuszczone jednostki wojskowe pamiętające czasy zimnej wojny, nieczynne mosty
kolejowe czy też pozostałości ewangelickich cmentarzy to obiekty, przy których nie
ma kas biletowych, straganów z pamiątkami czy chociażby parkingów. Nie znajdziemy
ich również w przewodnikach turystycznych czy kolorowych folderach promocyjnych.
Opuszczone i ukryte, poddane upływowi czasu czekają na swój koniec bądź nowe życie.
Samo dotarcie do nich stanowi często nie lada wyzwanie a cześć z nich oglądać można
jedynie z zewnątrz, gdyż stanowią własność prywatną. W dobie wzrostu popularności
turystyki alternatywnej coraz częściej turyści szukają miejsc zapomnianych, nieznanych
i nieoczywistych. Zaczynają odkrywać budowle, które swoje dobre czasy maja dawno
za sobą. Interesuje ich każdy relikt, który niesie za sobą jakąś ciekawą historię
związaną z danym regionem. Miejsca, o których mowa nie są dla wszystkich. Docenią
je eksploratorzy i pasjonaci historii, którzy w starych, zniszczonych budowlach potraﬁą
odkryć dodatkową wartość. Obecna edycja map prezentuje ponad 400 takich obiektów,
które śmiało można zaliczyć jako tajemnicze i nieoczywiste.
Obiekty na mapie podzielone zostały na następujące kategorie:
Obiekty sakralne,
cmentarze

obiekty inne m.in..
(inżynieryjne,
hydrotechniczne,
przemysłowe)

zamki, dwory
i pałace

obiekty militarne

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania innego oblicza
naszego województwa!

Odkrywamy razem z:

nieoczywiste i nieznane

I MIERZEJA WIŚLANA
Ruiny dworu z XIX w. w Gołebiewie Średnim.

Drewnica - wiatrak koźlak.

ŻUŁAWY

ŻUŁAWY
I MIERZEJA WIŚLANA
mapa rowerowa
bike map

skala 1 : 60 000

Cmentarz Mennonitów w Stogach.

Radkarte

Steblewo - ruiny kościoła gotyckiego.

nieoczywiste i nieznane
Most Czterech Pancernych w Sztutowie.

... odkrywaj na rowerze

Wiatrak typu Holender w Palczewie.

Ruiny kościoła gotyckiego w Borętach.

Gnojewo.
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Jedyny murowany podcień na Żuławach w Wiśniówce.
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ŻUŁAWY I MIERZEJA WIŚLANA
- ATRAKCJE
Krynica Morska

Miejsce postojowe w okolicy Krynicy Morskiej.

Ośrodek letniskowy z portem rybackim, portem jachtowym
i przystanią pasażerską nad Zalewem Wiślanym (rejsy
m.in. do Fromborka). Oprócz rozbudowanej infrastruktury
turystycznej, największą atrakcją miasta jest latarnia
morska. Na terenie Krynicy znajduje się najwyższe
wzniesienie na Mierzei Wiślanej a jednocześnie największa
stała wydma w Europie. Wielbłądzi Garb wznosi się na
wysokość 49,5 m i z dość mocno zarośniętego szczytu
rozpościera się widok na Morze Bałtyckie oraz Zalew
Wiślany.

Węzeł wodny Rybina
Rybina to unikatowy zespół zabytkowych obiektów
hydrotechnicznych na Żuławach: dwóch mostów
zwodzonych, obrotowego mostu kolejki wąskotorowej
i największej w Polsce stacji pomp.

Latarnia morska w Krynicy Morskiej.

Rybina - obrotowy most kolejki wąskotorowej.

Śluza Gdańska Głowa
Dawniej istniała tu twierdza, która jednak z biegiem lat przestała pełnić swoją funkcję i została
rozebrana. Obecnie w tym miejscu znajduje się zabytkowa śluza z obrotowym mostem.

Śluza Gdańska Głowa.

Trutnowy
Perełką wsi jest dom podcieniowy z 1720 r., uznawany za najpiękniejszy na całych Żuławach.
Budowla posiada oryginalną konstrukcję szkieletową z ozdobnym układem belek, podcień
wsparty na 8 słupach udekorowanych mieczami, a na belce szczytowej umieszczono nazwisko
budowniczego i datę budowy (George Basener 1720).

Dom podcieniowy w Trutnowach.

Pętla Żuławska
Atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna mierząca 303 km i wiodąca szlakami
wodnymi: Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Śmiałej Wisły, Wielkiej
Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzek Elbląg i Pasłęka, a także Zalewu Wiślanego.
W ramach pętli funkcjonuje sieć portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych.

Szkarpawa w Drewnicy jest częścią Pętli Żuławskiej.

Błękitna, symboliczna (w miejscu dawnego koryta Wisły) barwa WTRki w okolicach Błotnika.
Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki, Michał Bieliński,
Tomasz Legutko, Tadeusz Przybył, Michał Piotrowski, Piotr Książek, LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina,
Muzeum Pomorza Środkowego, Gmina Ustka, Artur Sikorski, Szymon Nitka
Opracowanie kartograﬁczne i graﬁczne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2022
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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