Zapraszamy na wycieczkę
na Żuławy Wiślane w dniach 23-24.06.2018 r.
Koszt wycieczki – 200 zł.
W cenie:
- przejazd autokarem
- nocleg w hotelu Galeona w Elblągu
- śniadanie, obiadokolacja
- usługa przewodnicka, wstępy
Wycieczka dla członków PTTK z opłaconą składką członkowska za 2017/2018 r.
Zapisy w Biurze Oddziału od dnia 16 lutego 2018 r. z wpłatą zaliczki w
wysokości 50 zł na koszty rezerwacji.
Szczegółowy program wycieczki zostanie przekazany w terminie późniejszym.

„Krainę kryjącą się pod nazwą "Żuławy" cechuje niespotykany nigdzie indziej w Polsce prawie całkowicie
płaski teren. Jadąc po terenach delty królowej polskich rzek - Wisły można jak okiem sięgnąć oglądać
różnobarwne prostokątne pola, tylko od czasu do czasu urozmaicone wierzbami pochylającymi się pod
kanałami. Jednak to, co wydaje się proste i monotonne jest w rzeczywistości krainą zaskakującą dynamiką
oraz idealną współpracą człowieka z naturą. Rolniczy charakter Żuław podkreślają wsie ulokowane jeszcze
według planów krzyżackich, a pięknie położone mennonickie cmentarze przypominające o przybyszach z
Holandii mieszkających na tych ziemiach.
Osadnictwo na terenie Żuław istniało już najprawdopodobniej w epoce brązu. Następnie wieki nie
przynosiły zwiększenia osadników z powodu trudnych warunków naturalnych. Bagienne tereny oraz ciągła
możliwość powodzi skutecznie odstraszały potencjalnych osadników. Zmieniło się to pod panowaniem
krzyżackim. Zaczęli oni osuszać tereny, budować wały i kanały. To sprawiło, że teren Żuław zaczynał się
zaludniać. Zaczęto wycinać lasy i uprawiać ziemię. Już w XV wieku na mieszkańców został nałożony
obowiązek melioracji terenów. W XVI wieku na Żuławy przybyli z Niderlandów mennonici, którzy osiedlając
się tutaj przynieśli ze sobą swoje tradycje i kulturę. Poza nimi na Żuławach funkcjonowała wiele innych
kultur jak: pomorska, krzyżacka, niemiecka, polska a po II wojnie światowej także ukraińska, którą
przynieśli przybysze z południowych krain przedwojennej Polski. Koniec II wojny światowej okazał się
katastrofą dla Żuław. W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie zniszczyły większość wałów
przeciwpowodziowych oraz pomp, co spowodowało zalanie tych terenów. Lata powojenne były czasem
ogromnego wysiłku włożonego w osuszanie ziem żuławskich, na które zaczęli przybywać osadnicy z głębi
kraju.”

