Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Miłośnik Krainy Kanału Elbląskiego

1.Z okazji 150. rocznicy powstania Kanału Elbląskiego przypadającej w 2010 r. Zarząd
Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą
„Miłosnik Krainy Kanału Elbląskiego“.
2.Celem odznaki jest popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Krainy Kanału
Elbląskiego, poznawanie jej zabytków, historii, kultury, przyrody i gospodarki.
3.Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w
dzienniczek odznaki zawierający wykaz miejsc, których zwiedzenie jest wymagane.
Dzienniczki oraz odznaki można nabywać w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul.
Krótkiej 5.
4.Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w
kolejności. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
5.Podstawą do zdobycia i wykupienia odznak jest dzienniczek odznaki, w którym należy
zebrać potwierdzenia (pieczątka i data lub bilet wstępu) z pobytu w wymaganych
miejscowościach.
6.Odznaki przyznaje i prowadzi rejestr ich zdobycia Referat Weryfikacyjny Komisji
Krajoznawczej przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu. Ostateczna
interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w
Elblągu.
7.Regulamin odznaki opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu: Jolanta Kałabun i
Krzysztof Mieczkowski, zaś projekt graficzny okładki i znaczka wykonał Instruktor
Krajoznawstwa Polski Marian Tomaszewski.
8.W celu zdobycia odznaki należy:

a.odbyć rejs statkiem po Kanale Elbląskim na trasie Elbląg - Ostróda lub Elbląg - Pochylnia
Buczyniec podczas zdobywania dowolnego stopnia odznaki (bez odbytego rejsu nie zostanie
przyznany najwyższy stopień odznaki)
b.zwiedzić:

na stopień brązowy:
•Elbląg - Stare Miasto (katedra p.w. Św. Mikołaja, kościół NMP - Galeria EL, Brama Targowa,
Ścieżka Kościelna, Szpital Św. Ducha, Muzeum Historyczno-Archeologiczne)
•Wikrowo - cmentarz mennonicki
•Raczki Elbląskie - najniższy punkt w Polsce
•Jezioro - most zwodzony, kościół, cmentarz i dom modlitwy mennonitów
•Święty Gaj - Sanktuarium św. Wojciecha
•Jelonki - wieś (kościół, chaty podcieniowe, pomnik ofiar I wojny św.)
•Buczyniec - pochylnia, Izba Historii Kanału, pomnik G.J. Steenke
•Zielonka Pasłęcka - Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego
•Pasłęk - Stare Miasto (mury obronne z bramami: Kamienna i Młyńska, ratusz, kościół p.w.
Św. Bartłomieja, zamek), cmentarz żydowski, kościół p.w. Św. Jerzego
•Kwitajny - wieś (kościół, pałac, park, pomnik ofiar I wojny św.)
•Marianka - kościół
•Przezmark - kościół
na stopień srebrny:
•Zalewo - miasto (kościół p.w. Św. Jana, fragment murów miejskich z basztą - izba
regionalna, cmentarz żydowski), jez. Ewingi
•Bądki - dwór
•Dobrzyki - kościół, Kanał Dobrzycki
•Jerzwałd - ogród dydaktyczny i muzeum przyrodnicze w siedzibie Dyrekcji Parku
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, grób Z. Nienackiego, jez. Jeziorak
•Przezmark - ruiny zamku

•Wyspa Bukowiec
•Boreczno - kościół
•Jaśkowo - kościół, pałac
•Karnity - zamek, Kanał Iławski, grobla na jez. Karnickim
•Miłomłyn - kościół p.w. Św. Bartłomieja, śluza Miłomłyn, jaz Miłomłyn
•Sople - dwór należący dawniej do G.J. Steenke
•Szymonowo - kościół, dwór
na stopień złoty:
•Ostróda - miasto (zamek krzyżacki, jez. Drwęckie i molo, kościół p.w. Św. Domi- nika Savio,
fragmenty murów obronnych, Pomnik Jedności Europejskiej, Kościół ewangelickometodystyczny, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, cmentarz na Górce Polskiej z
nagrobkiem G. Gizewiusza, wieża Bismarcka)
•Rudzienice - kościół, Izba Pruska
•Ławice - Izba Pamięci E. Behringa
•Iława - miasto (kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, barokowe rzeźby z Ka- mieńca, ratusz,
kamienice z przełomu XIX i XX w., młyn wodny na rzece Iławce, jez. Jeziorak)
•Siemiany - jez. Jeziorak, cmentarz ewangelicki, ścieżka przyrodnicza nad jez. Jasne
•Karaś - rezerwat przyrody „Jezioro Karaś“
•Szymbark - ruiny zamku
•Susz - miasto (kościół z XIV w., średniowieczne grodzisko, fragmenty murów obronnych)
•Kamieniec - kościół, ruiny pałacu
•Bałoszyce - kościół, pałac z parkiem
•Łęgowo - Sanktuarium MB Fatimskiej
•Kisielice - kościół, wieża ciśnień, farma wiatraków.
(Regulamin uchwalony Uchwałą nr 21/XXI/2010 z dnia 21.06.2010 r. przez Zarząd Oddziału
PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.)

