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ciekawe miejsca w okolicy

Jeżeli ten przewodnik spełnił Twoje oczekiwania zapłać za niego wysyłając SMS o treści "info przewodnik" 
na numer 72480 (koszt 2,46 PLN). Pomożesz nam w ten sposób rozwinąć i poszerzyć ofertę miniprzewodników.

2,46 zł



Elbląg: Nowe Stare Miasto
  Całe elbląskie Stare Miasto uległo zniszczeniu w czasie II wojny
światowej. Nieliczne, częściowo zachowane i zrekonstruowane
budowle powoli odzyskują dawny blask. Przy ul. Wigilijnej
przeważają fasady zrekonstruowane w stylu renesansu
północnego, ale piwnice i niektóre detale większości kamienic są
gotyckie. Szczególną uwagę zwraca kamienica stojąca pod
numerem 18, gdzie zachował się portal z datą 1598. Warto
zobaczyć jedyną kamienicę gotycką, zachowaną niemal w
niezmienionej, pierwotnej formie. Mieści się ona przy ul.
Wigilijnej 13, posiada charakterystyczne wnęki oprofilowane
cegłą kształtówką.  Miejsce zaproponował: piotrekt345

Na mapie: A

Elbląg: Posąg Tezeusza
  XIX-wieczna rzeźba Tezeusza z białego marmuru zdobi skwer
przed hotelem Arbiter na Placu Słowiańskim. Autorem posągu
jest Martin Wolf.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: B

Elbląg: Ścieżka Kościelna
 Między ulicami Świętego Ducha i Mostową zachowała się jako
atrakcja tzw. Ścieżka Kościelna - przejście między ślepymi
ścianami kamienic - ozdobiona łękami rozporowymi,
dwupoziomowymi. Przejście powstało prawdopodobnie w okresie
ś redn iow iecznym i  s łuży ło  w ie rnym do  szybk iego
przemieszczania się z kościoła św. Ducha do kościoła św.
Mikołaja i dalej do kościoła NMP (obecnej galerii), ten fragment
ścieżki nie zachował się.

 Miejsce zaproponował: piotrekt345

Na mapie: C

Elbląg: Stuletnia fontanna
  Fontanna na pl. Słowiańskim została zbudowana w 1908 roku.
Na jej szczycie umieszczono pomnik Hermana Balka,
legendarnego założyciela Elbląga. Po roku 1945 została
przebudowana i jak na razie nie postawiono na niej żadnego
pomnika.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: D

Elbląg: Elbląski tramwaj elektryczny
  Z dynamicznego rozwoju Elbląga i jego przemysłu w XIX wieku,
wynikła potrzeba zorganizowania masowej i taniej komunikacji,
która by usprawniła przemieszczanie się i dowóz pracowników.
23 listopada 1895 roku oddano do użytku dwie linie tramwajowe.
Elbląski tramwaj elektryczny był jednym z pierwszych w Europie,
a na terenach obecnej Polski drugim po Wrocławiu. Dwa lata
później oddano do eksploatacji trzecią linię tramwajową. Tak jak
kiedyś, tak i dzisiaj każda z linii przechodzi przez Plac Słowiański.
Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: E
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Elbląg: Budynek Poczty Polskiej
  Budynek Poczty Polskiej, a właściwie kompleks budynków
obecnego Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej przy pl.
Słowiańskim w 1994 roku został wpisany do rejestru zabytków.
Zbudowany zostałw 1887 roku; data ta widnieje na budynku od
strony ul. Garbary. Wykonawcą była firma Otto Depmeiera -
budowniczego najokazalszych budowli w Elblągu i okolicy na
przełomie XIX i XX wieku. Na szczycie znajduje się biały orzeł na
tarczy. Jest to jeden z niewielu obiektów, który nie zmienił
początkowego przeznaczenia -bez względu na czasy.   Miejsce
zaproponował: sonia27

Na mapie: F

Elbląg: Gotycki kościół św. Mikołaja (ok.
1240 do 1510)
  Gotycki kościół św. Mikołaja, ceglany (ok. 1240 do 1510, wieża
z renesansowym hełmem 1598-1603, restaurowany 1906,
odbudowany 1945-1965).

Na mapie: G

Elbląg:  Obelisk z datą - 1837
  W Elblągu na Placu Słowiańskim stoi obelisk, na którym wykuto
datę 1837. W tym właśnie roku obchodzono 600-lecie lokacji
miasta. Obok obelisku rośnie posadzony w tym samym roku dąb.
Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: H

Elbląg: Pomnik Jana Pawła II
  24 czerwca 2001 roku odsłonięto pomnik Jana Pawła II. Obiekt
znajduje się przy południowo-zachodnim narożniku katedry
elbląskiej. Był to pierwszy pomnik elbląski wystawiony osobie
upamiętnionej jeszcze za życia.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: I

Elbląg: Dawny kościół i szpital św. Ducha
 Kościół i szpital św. Ducha mieści się przy ul. Św. Ducha.
Obiekty te należą do najstarszych budowli Starego Miasta,
wzniesiono je w drugiej połowie XIII wieku. Kościół wraz ze
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szpitalem stanowi jedno założenie architektoniczne.Miejsce
zaproponował: piotrekt345

Na mapie: J

Elbląg: Brama Targowa
  Pozostałością murów obronnych Starego Miasta w Elblągu jest
Brama Targowa stojącau północnegowylotu ul. Stary Rynek.
Brama była częścią ufortyfikowanego wjazdu, za nią znajdowała
się dawniej jeszcze jedna zewnętrzna brama.  Dolna część bramy
powstała w 1319 r., wyższe jej partie ok. 1420 r. W wewnętrznej
części budynkumożna zobaczyćwykuty wzór łopaty czeladnika
piekarskiego, który wedle legendy przecinając linę utrzymującą
kratę broniącą dostępu do miasta, udaremnił w ten sposób
zdobycie miasta przez Krzyżaków.   Obecnie w wieży mieszczą
się m.in. Międzynarodowe Centrum Informacji Turystycznej i
ekspozycja elbląskiego muzeum, a na jednym z najwyższych
pięter taras widokowy, z którego rozciąga się wspaniały widok na
odbudowywaną, piękną elb ląską starówkę.  Miejsce
zaproponował: p iotrekt345

Na mapie: K

Elbląg: Galeria sztuki nowoczesnej w
kościele
  Zanim elbląski kościół Mariacki został galerią, przez kilka stuleci
służył, jak Bóg przykazał, miejscowym parafianom. Na początku,
w połowie XIII w. opiekowali się nim dominikanie. 300 lat
później przejęli go protestanci. Tym służył przez kolejne lat 400,
aż zimą 1945 r. nadszedł czas końca świata dla elbląskiego
Starego Miasta. Od bombardowań i ognia artylerii w kościele
zawaliły się sklepienia i część ścian. Obiekt zamienił się w ruinę,

dzieląc losy całego centrum Elbląga i podobnie jak ono, długo nie
mógł doczekać się wkroczenia na jego teren ekip remontowych.
Dawnym kościołem NMP zainteresowali się artyści. To z ich
inicjatywy świątynia powoli podniosła się z gruzów. W 1961 r.
powstała tu Galeria El, przemianowana 20 lat później w
istniejące do dziś Centrum Sztuki - Galerię El. Jest to licząca się
w skali Polski świątynia plastycznych sztuk nowoczesnych. Od lat
wystawia się tu prace z zakresu malarstwa, grafiki (także
komputerowej), rzeźby, tkanin. Koneserzy zaglądają do El, by
poobcować z dobrą fotografią i dać się zaskoczyć czasem
kontrowersyjną instalacją. Odbywają się tu koncerty muzyczne i
spektakle teatralne. Dzieje się to w świątynnym wnętrzu, z
ocalałymi epitafiami i płytami nagrobnymi zacnych obywateli
XVII-wiecznego Elbląga.  Centrum Sztuki - Galeria El jest czynna
codziennie w godz. 10.00-18.00 (w weekendy do 17.00).

Na mapie: L

Elbląg: Pomnik Ofiar Grudnia 1970
  W sierpniu 1981 roku, na obecnym pl. Solidarności odsłonięto
Pomnik Ofiar Grudnia 1970. Rzeźba przedstawia rozerwaną
betonową bryłę spiętą krzyżem i z mosiężnym napisem - Ofiarom
Grudnia 1970 - W Hołdzie Robotniczej Dumie, Godności i Woli -
Solidarność Ziemi Elbląskiej.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: M
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Elbląg: Obelisk ku czci Ferdynada Schichau
  W 2003 roku odsłonięto obelisk z płaskorzeźbą Ferdynada
Schichau - największego elbląskiego przemysłowca XIX wieku, a
także konstruktora maszyn parowych i okrętów. Głaz ustawiono
na skwerze jego imienia, obok Bramy Targowej, przed wejściem
do obecnego biurowca Alstom Power, dawniej własności
przemysłowca.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: N

Elbląg: Skarby Truso i dawnego Elbląga
  W Janowie, w którym polscy archeolodzy dokonali
sensacyjnego odkrycia legendarnej osady Truso, turysta na razie
nie zobaczy nic spektakularnego. Informacji na temat
wczesnośredniowiecznej osady założonej w VIII w. przez
Skandynawów należy szukać w Muzeum Archeologiczno-
Historycznym w Elblągu. W jego salach urządzono piękną
wystawę z przedmiotami wydobytymi w czasie wielu sezonów
wykopalisk. Obok ozdób z bursztynu i brązu, fragmentów
narzędzi i monet zobrazowano położenie i wielkość osady na
mapach. Rekonstrukcyjne rysunki pokazują Truso - otoczoną
wałami, ciasno zabudowaną handlową faktorię Skandynawów z
układem moszczonych drewnem ulic i portowymi nabrzeżami.
Zimowe walki z 1945 r. oraz pierwsze miesiące pobytu w mieście
jednostek Armii Czerwonej już po zakończeniu II wojny
światowej przyniosły zagładę Staremu Miastu. W centrum ocalały
kościoły i zaledwie kilka budynków. Władze nie spieszyły się z
odbudową starych kamienic. Jeszcze dziś w samym środku
miasta szokują swym wyglądem całkiem puste kwartały.
Ostatnio panuje pogląd, że Elbląg jednak miał szczęście w
nieszczęściu. Opieszałość budowniczych doby PRL-u sprawiła, że
miasto wypełnia się powoli nową zabudową, nawiązującą
wyglądem fasad do stanu sprzed 1945 r. Stosuje się przy tym
program retrowersji, w myśl którego na plac budowy przed
murarzami wkraczają archeolodzy. Do ich zadań należy
archeologiczne przebadanie terenu Starego Miasta, m.in.
odtworzenie zarysu dawnych domów. Na starych fundamentach
powstaje nowy-stary Elbląg. W wyniku retrowersji powstała np.
zabudowa ulic Świętego Ducha, Wigilijnej czy Mostowej.  Plonem
wykopalisk są setki tysiący znalezisk, datowanych na XIII-XX w.
Wiele z nich to prawdziwe rarytasy, warto zobaczyć np.
instrumenty muzyczne, zabawki, militaria, woskowe tabliczki czy
naczynia - szklane puchary, fajanse z Delft, itp. Dużo spośród
nich znaleziono w dawnych latrynach. Wyrzucane lub gubione w
nieprzystojnych okolicznościach, dziś niosą bezcenne informacje
o obrazie życia dawnego Elbląga.  Zabytki wykopane na Starym
Mieście można oglądać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym,
które od maja do końca września zaprasza w godz. 9.00-17.00, a
po sezonie w godz. 8.00-16.00 (nieczynne w poniedziałki i dni

poświąteczne).

Na mapie: O

Elbląg: Zabytkowy budynek biurowca
Alstom Power
  Na ulicy Stoczniowej, nieopodal Bramy Targowej, stoi
imponujący budynek biurowca Alstom Power. Wybudowany
został na początku XX wieku z czerwonej cegły. Należał
niegdyśdo zakładów Ferdynanda Schichaua.   Miejsce
zaproponował: sonia27

Na mapie: P

Elbląg: Pałac Adolfa Neufeldta
  Pałac był własnością właściciela fabryki wyrobów blaszanych i
emaliowanych. Odrestaurowany został w latach 90. XX wieku.
Godne uwagi są wnętrza, a zwłaszcza sufity.   Miejsce
zaproponował: sonia27

Na mapie: Q

Elbląg: Kościół polskokatolicki pw. Dobrego
Pasterza
  Kościół pomennonicki przy ulicy Warszawskiej powstał w 1910
roku. Częściowo zniszczony w okresie wojny, został przekazany
w 1947 roku Polskiemu Narodowemu Kościołowi Katolickiemu.
Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: R

Elbląg: Pomnik upamiętniający tzw.
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"Sprawę Elbląską"
  Na Skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej postawiono w latach 80-
tych XX wieku obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniający tzw.
Sprawę Elbląską. Stosowna tablica wyjaśnia owo zdarzenie z
1949 roku: Ofiarom Sprawy Elbląskiej. Nocą z 16 na 17 lipca
1949 roku spłonęła hala nr 20 Zakładów Mechanicznych. Pod
zarzutem sabotażu i działania na rzecz obcego wywiadu
aresztowano wielu elblążan. W sfabrykowanym przez Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego śledztwie najbardziej ucierpieli
osiedleni w Elblągu reemigranci z Francji, którym zarzucono
stworzenie siatki szpiegowskiej. Skazano kilkadziesiąt osób, w
tym trzy na karę śmierci. Był to najsilniejszy cios, jaki zadano
mieszkańcom Elbląga w czasach stalinowskich. CZEŚĆ ICH
PAMIĘCI.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: S

Elbląg: Zabytkowy budynek sądu
  Budynek Sądu Rejonowego w Elblągu powstał w 1912 roku i od
początku byłgmachem sądu. Jest to jeden z niewielu obiektów,
który nie zmienił początkowego przeznaczenia; potrzeby
sądownictwa są podobne bez względu na czasy. Warto zwrócić
uwagę na bogato zdobione filary znajdujące się przed wejściem
głównym.   Miejsce zaproponował: sonia27

Na mapie: T

Autorzy zdjęć: piotrekt345, piotrekt345, sonia27, sonia27, ,
sonia27, piotrekt345, fot. piotrekt345, fot. J. Sawicki, sonia27,
fot. J. Gawryołek, sonia27, sonia27,

Przewodnik wygenerowany w serwisie www.polskaniezwykla.pl

Jeżeli ten przewodnik spełnił Twoje oczekiwania zapłać za niego
wysyłając SMS o treści "info przewodnik" na numer 72480 (koszt
2,46 PLN). Pomożesz nam w ten sposób rozwinąć i poszerzyć
ofertę miniprzewodników.
Jeżeli nie jesteś zadowolony z oferowanego przez nas produktu,
napisz co powinniśmy poprawić. Czekamy na Twoje sugestie:
miniprzewodnik@polskaniezwykla.pl
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