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REGION EGO
ełk - wieliczki - olecko - gołdap

Tak zwany subregion EGO przechodził "z rąk do rąk" podczas
zmian terytorialnych wprowadzanych kolejnymi reformami
administracyjnymi Polski. W pierwotnym projekcie reformy w
1998 r. subregion miał się znaleźć w województwie podlaskim,
ostatecznie trafił do dzisiejszego województwa warmińskomazurskiego. Jest to teren dawnej Jaćwieży, osadnictwa
krzyżackiego, później pogranicza prusacko-polskiego i
niemiecko-rosyjskiego, w którym znajduje się wiele ciekawych
zabytków i obiektów przyrodniczych.
PROGRAM:
7:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks.
Popiełuszki
EŁK – odwiedzimy Muzeum Historyczne, w którym poznamy nie
tylko historię miasta, ale także interesujące dzieje Mazur jako
regionu o swoistym fenomenie kulturowym i historycznym.
Ciekawostką jest Muzeum Kropli Wody znajdujące się w
zabytkowej wieży ciśnień, jednej z najlepiej zachowanych
budowli tego typu na Mazurach, pochodzącej z 1895 roku.
Katedra Św. Wojciecha to neogotycki kościół z 1893 roku,
kryjący gotyckie elementy wyposażenia, w 1992 roku
podniesiony do godności katedry. Przespacerujemy się także
ełcką promenadą - zrewitalizowanym atrakcyjnym deptakiem
wzdłuż Jeziora Ełckiego.
WIELICZKI – zobaczymy najstarszy drewniany kościół na
Mazurach, zbudowany w drugiej połowie XVII w. z modrzewia. W
kościele zachował się ołtarz z tamtych czasów. Obecnie znajduje
się nad zakrystią. Ołtarz główny pochodzi z 1708 roku, ambona z
1712 roku.
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CENA: 190 zł/os.
180 zł/członkowie PTTK
160 zł/przewodnicy PTTK
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem turystycznym, opieka
przewodnika, bilety wstępu, obiad,
ubezpieczenie NNW
ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia, nazwiska i telefonu
kontaktowego przyjmujemy do 20 maja
2022 r. Wpłacać można przelewem
na nasze konto z dopiskiem “EGO" lub
gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul.
Sienkiewicza 53.

OLECKO – spacer zaczynamy od Placu Wolności, niegdyś
jednego z największych rynków w Europie o wymiarach 255 x
220 m. Środek placu zajmuje park z pomnikiem z 2000 r.,
wzniesionym w hołdzie poległym za wolność i pokój w
Ojczyźnie. W trakcie wędrówki zobaczymy m.in. zabytkowe domy
mieszkalne z XVIII w., elektryczny młyn wodny, zespół kościoła
parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Placu
Zamkowy. W tym miejscu w 1654 r. starosta książęcy Krzysztof
Albrecht von Schönaich rozpoczął budowę okazałego zamku,
który przez wiele lat służył jako siedziba kolejnych starostów
książęcych. W 1822 r. zamek spłonął i nie został odbudowany.
Warto zwrócić uwagę na jezioro z unikalnym molo i skocznią oraz
zespół obiektów sportowych położonych w pięknym parku
miejskim. Bardzo ciekawym zabytkiem, który zachował się do
naszych czasów, jest Kamienna Półrotunda – pozostałość po
pomniku żołnierzy niemieckich poległych pod Oleckiem w czasie
I wojny światowej. Następnie zobaczymy przedwojenny
cmentarz ewangelicki i wieżę ciśnień ze zbiornikiem
wyrównawczym wybudowaną na przełomie XIX-XX w.
GOŁDAP - wizytę w subregionie EGO zakończymy w jedynym na
Warmii i Mazurach mieście uzdrowiskowym. Odbędziemy spacer
po miasteczku, zobaczymy także charakterystyczną wieżę
ciśnień wzniesioną w 1905 r.

Ok. 21:00 powrót do Białegostoku.
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok
NIP: 966-05-90-900, REGON: 050501737, KRS: 0000105323
tel. 85 7445 650, tel. 85 7445 560, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com
Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11
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