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Wycieczka „Zamki Krzyżackie na Pomorzu Gdańskim” 

Termin wycieczki: 27 marca (czwartek) 2014 roku 

Rodzaj wycieczki: autokarowa, jednodniowa, skromny obiad w Malborku, pozostałe wyżywienie we 
własnym zakresie 

Obsługa wycieczki: przewodnicy miejscowi w Kwidzynie, Malborku i Gniewie 

Wyjazd 7.00 rano z Torunia z placu obok kościoła przy ul. Bażyńskich, autostradą A1 
do  Grudziądza i dalej do Kwidzyna (99 km). 

Program wycieczki: 

Kwidzyn 

 W Kwidzynie zobaczymy  zamek i katedrę historycznej diecezji pomezańskiej (zwiedzanie z 
przewodnikiem).  W 1285 do rangi katedry został podniesiony pierwszy kościół parafialny w Kwidzynie. 
Katedra od początku stanowiła jeden kompleks budynków w połączeniu z warownym zamkiem kapituły 
pomezańskiej. Na przełomie XVIII i XIX wieku zamek został częściowo rozebrany przez władze pruskie. 
Charakterystycznym elementem zamku jest największa na terenie państwa krzyżackiego wieża sanitarno-
obronna gdanisko, połączona z głównym korpusem zamku najdłuższym na świecie 55 m gankiem 
wspartym na pięciu wysokich arkadach o wysokości kilkunastu metrów.  

Most na Wiśle 

Z  Kwidzyna udamy się do Gniewu (24 km). Na lewy brzeg Wisły przejedziemy nowym mostem, 
zbudowanym niedawno w pobliżu starej lokalizacji mostu drogowo- kolejowego, który rozebrano w latach 
20. aby ponownie go zbudować na Wiśle w Toruniu (1934). 

Gniew  

W Gniewie złożymy wizytę (zwiedzanie z przewodnikiem) w największym krzyżackim zamku 
zbudowanym na zachód od Wisły. Zamek w Gniewie rozpoczęto budować po 1290 roku od budowy 
czworobocznego muru. Po zakończeniu trwającej 40 lat budowy pełnił rolę siedziby komtura gniewskiego. 
Na mocy II Pokoju toruńskiego został włączony do Polski i stał się siedzibą polskich starostów. W 1655 
roku podczas Potopu zamek na krótko zajęły wojska szwedzkie. W drugiej połowie XVII wieku starostą 
gniewskim był Jan Sobieski, który jeszcze zanim został królem, zbudował na Podzamczu nowy barokowy 
budynek dla swojej żony Marii Kazimiery. Zamek poważnie zniszczony w pożarze w 1921 r. obecny stan 
zawdzięcza rekonstrukcji powojennej, obejmującej odbudowę zamku techniką współczesną. Obecnie 
zamek służy instytucjom kulturalnym miasta, na części dawnego zamczyska wybudowano nowoczesny 
hotel z doskonałą kuchnią i spa. Zamek jest miejscem częstych turniejów rycerskich, festiwali muzycznych 
i innych imprez masowych.  

Most Knybawski na Wiśle 

Po zwiedzeniu zamku w Gniewie udamy się do Malborka (44 km), przeprawiając się przez Wisłę mostem 
Knybawskim,  trasą dawnej Berlinki z Berlina do Królewca. Most zbudowany przez Niemców w latach 1939 
- 1940 roku, został zniszczony w 1945 roku i odbudowany po zniszczeniach wojennych z wykorzystaniem 
kilku przęseł z 1940 roku. 
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Zamek w Malborku (zwiedzanie z przewodnikiem) 

Pierwsze prace budowlane w obrębie najstarszej części zamku zainicjowane zostały około 1276 r. Siedzibę 
konwentu - późniejszy Zamek Wysoki - założono na planie dość regularnego prostokąta, złożonego z 
czterech skrzydeł i wewnętrznego dziedzińca otoczonego piętrowymi krużgankami. W narożu północno-
wschodnim wzniesiono około czterdziestometrową wieżę obserwacyjno-obronną, a do narożnika 
południowo-zachodniego dostawiono długi ganek zakończony wieżą sanitarno-obronną,  (Gdanisko). W 
skrzydle północnym, na piętrze, znalazły się dwa najważniejsze pomieszczenia zamkowe: kaplica 
Najświętszej Marii Panny oraz Kapitularz. Skrzydło zachodnie mieściło w przyziemiu kuchnię i piekarnię, a 
na piętrze mieszkania dostojników. Dormitorium (noclegownie) umieszczono w skrzydle południowym, 
podobnie jak refektarz konwentu i świetlicę. Pomieszczenia w piwnicach, przyziemiach i na strychach były 
magazynami broni, amunicji oraz spichrzami z żywnością. Na północ od Zamku Wysokiego rozłożyło się 
Przedzamcze. Budowę siedziby konwentu malborskiego ukończono około 1300 r. Kilka lat później, w 1309 
r., po decyzji przeprowadzki wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka nastąpiła rozbudowa założenia. Na 
miejscu Przedzamcza wybudowano trzy skrzydła zwane odtąd Zamkiem Średnim, a dalej na północ nowe 
Przedzamcze, zwane Zamkiem Niskim. Na Zamku Średnim znalazła miejsce rezydencja wielkich mistrzów - 
Pałac, połączony ze skrzydłem zachodnim, gdzie umieszczono Wielki Refektarz, największą, 
reprezentacyjną salę całego zamku. W skrzydle północnym mieściła się Infirmeria - szpital dla chorych i 
starych rycerzy zakonnych oraz siedziba wielkiego komtura - zastępcy wielkiego mistrza. W skrzydle 
wschodnim znajdowały się natomiast pokoje gościnne dla rycerzy z Europy Zachodniej, przybywających do 
Prus na krucjaty przeciwko Prusom i Litwinom.  

W 1997 zespół zamkowy wpisany został na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Piwniczka Zamkowa 

W pięknej scenerii zamkowych pomieszczeń, gdzie mieści się Piwniczka Zamkowa zjemy skromny obiad. 

Wieża zamkowa i średniowieczne machiny oblężnicze 

Dla osób mających dość siły w nogach i sercu możliwe wejście na wieżę zamkową. Cena 6 PLN. 

Ostatnim punktem naszego pobytu w Malborku będzie indywidualna wizyta na wystawie Średniowieczne 
machiny oblężnicze, gdzie chętni będą mogli podziwiać  wieżę oblężniczą, taran, trebusz i inne machiny 
służące zdobywaniu oblężonych zamków, miast i kaszteli. Cena wstępu 5 PLN. 

Powrót 

Po zakończeniu zwiedzania indywidualnego, planowanego na godz. 17.00 zebranie na parkingu przy 
autokarze i powrót do Torunia autostradą A1. 

Cena wycieczki: 35 PLN + 20 PLN obiad,  planowany w zamkowej PIWNICZCE w Malborku.   

Zapisy i wpłaty w Sobótce.  

Ostateczny termin zgłoszeń i wpłat do końca lutego. 

 

 


