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ZAMEK W GNIEWIE
83-140 Gniew
pl. Zamkowy 1
tel. 058 535 21 62
tel. 058 535 25 37
fax. 058 535 21 62
tel. kom. 602 220 539
Zamek w Gniewie to najpotężniejsza twierdza Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu Wisły.
Zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku była domem komturów krzyżackich, a w czasach
polskich siedzibą starostów. W wieku XIX, wielokrotnie przebudowywany (spichlerz, więzienie),
ostatecznie spłonął w Wielkim Pożarze w 1921 roku. W latach 1968-1974 rozpoczął się I etap
odbudowy Zamku. W roku 1992 Urząd Miasta i Gminy w Gniewie w ramach robót publicznych
rozpoczął II etap odbudowy zamku polegający na wykonaniu stropów w skrzydłach zachodnim i
wschodnim, adaptacji wnętrz wraz z rekonstrukcją kaplicy oraz zagospodarowaniem
turystycznym Wzgórza Zamkowego.
Tutaj poczytaj więcej o Zamku w Gniewie

BIAŁY BUKOWIEC - KRZYŻACKA WAROWNIA
Biały Bukowiec leży w sołectwie Karolewo, w gminie Zblewo (dojście od Miradowa lub od szosy
idącej przez Karolewo) . Idealne miejsce jako cel pieszych lub rowerowych wycieczek, podczas
których chcesz zachwycać się krajobrazem. A ten jest w Białym Bukowcu piękny - wyrzeźbiony
przez rzeczkę Piesienicę. W Białym Bukowcu są też zagadki dla osób lubiących archeologię,
dlatego umieścimy tę miejscowość na" szlaku dla archeologów". Zdecydowanie mamy tu do
czynienia z jakimś grodziskiem,. a mieszkańcy domostwai stojącego na owym grodzisku sztucznym wyniesieniu nad Piesienicą - mówią, że była tu krzyżacka warownia. Oględziny
piwnic nie wykazały jednak, żeby obiekt byl aż tak stary (nie ma gotyckiej cegły). Z jakiego więc
jest czasu? Kto zbudował grodzisko? Dlaczego jest tu tak wielka studnia? Dlaczego w ziemi jest
pełno wielkich kamieni? Czyż to nie fasynujące pytania, na które można znaleźć odpowiedzi
samemu?
Uwaga - teren prywatny. Jeżeli chcesz obejrzeć, musisz zdobyć sobie przychylność włąścicieli
domu.
O grodzisku 1
O grodzisku 2
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