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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

Most kolejowy w Stanowie - Powisle.

Ruiny młyna w Borowym Młynie - Powiśle.

KOCIEWIE
I POWIŚLE
KOCIEWIE
I POWIŚLE
mapa rowerowa
bike map

skala 1 : 60 000

Drewniany dwór z XIX w. w Małych Walichnowach - Kociewie.

Radkarte

Ruiny pałacu z XIX w. w Pudłowcu - Powiśle.

nieoczywiste i nieznane

Opuszczony pałac z XIX w. w Sucuminie - Kociewie.

... odkrywaj na rowerze

Ruiny mauzoleum rodowego w Igłach - Powiśle.

Wiatrak w Piasecznie - Kociewie.

Most kolejowy w Rozpędzinach - Powiśle.
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KOCIEWIE I POWIŚLE - ATRAKCJE
Mosty Tczewskie
To najbardziej rozpoznawalny obiekt w Tczewie i niemalże symbol miasta. Pierwszy most
wybudowany w połowie XIX w. był najdłuższym w Europie i pierwszym żelaznym mostem
na Wiśle.

Mosty Tczewskie.

Muzeum Wisły w Tczewie
Największe w Polsce muzeum poświęcone królowej polskich rzek mieści się w zabytkowym
postindustrialnym budynku z końca XIX w. Od 2017 r. prezentowana tu jest stała wystawa
„Wisła w dziejach Polski”.

Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie
To jedyny obiekt w Polsce, gdzie poznamy historię dawnych łodzi i statków, to w jaki sposób
były budowane oraz to, na czym obecnie polega praca muzealnych konserwatorów. Wśród
muzealnych zbiorów znajdziemy m.in. jacht Opty, na którym kulę ziemską opłynął Leonid
Teliga oraz unikatową ekspozycje kajaków i zabytkowych łodzi.

Fabryka Sztuk
Powstała w 2006 r. jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie. To
jeden z najważniejszych ośrodków życia kulturalnego na Pomorzu. Siedziba Fabryki Sztuk
znajduje się w zabytkowej fabryce wyrobów metalowych z II połowy XIX w.

Bazylika katedralna w Pelplinie
Jedna z największych ceglanych świątyń w Polsce. Budowa opactwa rozpoczęła się
w II ćwierci XIV wieku, trwała do około 1400 roku. Wnętrze katedry skrywa aż 23 ołtarze,
wśród których znajduje się najwyższy drewniany ołtarz w Polsce, i drugi w Europie.
Zabytkowy wystrój bazyliki pełen skarbów sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej
należy do najcenniejszych w naszym kraju.

Biblia Gutenberga
To najsłynniejsza książka ludzkości. Do naszych czasów przetrwało jedynie czterdzieści
osiem jej egzemplarzy, rozsianych po całym świecie. Jeden z nich, odnaleźć można
w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Opactwo Cysterskie w Pelplinie.

Zamek w Gniewie
Budowę rozpoczęli Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej w 1282 roku i kontynuowali
ją w XIV wieku. Jako siedziba konwentu i komtura, w czasach zakonnych był głównym
ośrodkiem politycznym i gospodarczym komturstwa. Od 2010 roku kompleksem zamkowym
zarządza prywatna ﬁrma. W tym czasie obiekty wchodzące w jego skład odrestaurowano,
a całość przekształcono w międzynarodowe centrum kultury, turystyki i edukacji historycznej.

Kwidzyn

Zamek w Gniewie.

Nad miastem położonym nad rzeką Liwą góruje zamek kapituły pomezańskiej wzorowany
na zamkach krzyżackich. Charakterystycznym elementem jego architektury jest gdanisko,
czyli wieża, która znacznie wychodzi poza linię murów obronnych. Z zamkiem łączy ją
liczący ponad 50 metrów kryty ganek wsparty na potężnych arkadach.

Zamek w Kwidzynie.

Sztum
Słynie nie tylko z malowniczego położenia nad dwoma jeziorami, ale przede wszystkim ze
swojej historii, na zawsze już splecionej z Zakonem Krzyżackim.

Zamek w Sztumie.

Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki,
Michał Bieliński, Tomasz Legutko, LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina,
Muzeum Pomorza Środkowego, Gmina Ustka, Tadeusz Przybył, Michał Piotrowski, Piotr Książek, 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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