
Dzień Otwarty śuławskich Zabytków 
22–23 czerwca 2013 r. 

Błotnik 

Na przystani Ŝeglarskiej wstęp bezpłatny na jacht "Korsarz" - pierwszy jacht zbudowany dla 
Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku. Zwodowany w 1934 r. w jachtowej stoczni Kroppa 
na gdańskich Stogach, skonstruowany przez niemieckiego szkutnika Oërtza na zlecenie i 
według wytycznych komandora klubu, Tadeusza Ziółkowskiego. W regatach jachtów 
pełnomorskich Kieler Woche, będących wyścigami promującymi olimpiadę 1936 r. pod 
komendą 23-letniego kpt. Tadeusza Prechitki zajął pierwsze miejsce.. 

 

Cedry Wielkie  
Cedrowy Dworek – dawne gospodarstwo rolne przebudowane na kompleks bankietowo-
konferencyjny – oprowadzanie po obiekcie, nowa kuchnia Ŝuławska. Prezentował 
Ryszard Tomkowicz. 

 

Drewnica  



Dom młynarza przeniesiony z terenu obecnego Przekopu Wisły. Prezentowali Agnieszka 
i Xavier Canals. 

 

 
Wiatrak przemiałowy typu koźlak – prezentacja historii i zwiedzanie obiektu. 

 



Marynowy  
Dom podcieniowy wybudowany w 1803 roku przez Petera Loewena – opowieść o historii 
domu i jego ostatnich przedwojennych właścicielach, będzie teŜ degustacja ciasteczek 
marcepanowych, które tradycyjnie pieczono w tym domu (upieczonych w foremce z tego 
domu). Organizowała grupa młodzieŜy realizująca projekt Przywrócić Szacunek 
Zabytkom w Delcie Wisły. 

 

 
Cmentarz ewangelicki – opowieść o symbolice nagrobków. Prezentację organizowała 
grupa młodzieŜy realizująca projekt Przywrócić Szacunek Zabytkom w Delcie Wisły. 

Miłocin  
Dom podcieniowy – zwiedzanie strychu i wystawa plastyczna „Mój najbliŜszy dom 
podcieniowy Miłocin. Prezentacja przygotowana przez śuławski Ośrodek Kultury i Sportu 
w Cedrach wielkich – Grzegorz Kamiński.

 



Nowy Dwór Gda ński  
Historia kościoła pw. Przemienienia Pańskiego. Prezentowali: ks. dziekan 
AntoniMilkielewicz, Grzegorz Gola.  

 

 
Szkuta wiślana przy moście zwodzonym przy ul. Sikorskiego – prezentacja łodzi i 
opowieści o flisakach – Marek Strzelichowski – hydrobiolog, oceanograf, właściciel 6 -
metrowej szkuty, uczestnik Flisu Królewskiego. 

 



 
Muzeum śuławskie – oprowadzał Przemek Siwicki. 

 

 
Magazynek StraŜnika Wałowego – ekspozycja w dawnej przechowalni serów. 

 



 
śuławski Ośrodek Kultury (dawny Dom Niemieckiej Wspólnoty Narodowej – Haus der 
Deutschen Volksgemeinschaft) – zwiedzanie.  

 

 
Przejazd koleją wąskotorową do wsi Tuja, zwiedzanie kościoła i powrót. Prowadzący – dr 
Jerzy Domino. Organizowało Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei śelaznych. 

 



 
Zwiedzanie dworca kolejki wąskotorowej i parowozowni, przejazdy drezyną. 
Organizowała grupa młodzieŜy realizująca projekt Przywrócić Szacunek Zabytkom w 
Delcie Wisły. 

 

 
śuławski Park Historyczny – warsztaty serowarskie. Prezentował prowadzi mistrz 
serowarski – Krzysztof Jaworski. 

 



 
śuławski Park Historyczny – legendy Ŝuławskie w pracowni ceramicznej. Prowadząca – 
Magda Bukowska. 

 

Orłowo  
Dom podcieniowy – prezentacja prac remontowych domu podcieniowego wybudowanego 
w 1802 roku przez Petera Loewena. Prezentowali dom i częstowali specjałami kuchni żuławskiej  
–  Ewa i Artur Wasielewscy. 

 



Palczewo  
Wiatrak przemiałowy typu holender – prezentacja historii i zwiedzanie obiektu. 
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RóŜany  
Pompa parowa – Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Gronowo Elbląskie i śuławski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – prezentował przewodnik PTTK Leszek 
Marcinkowski.  

 



Rybina  
Pokaz otwierania mostu kolejki wąskotorowej. Prezentuje Pomorskie Towarzystwo 
Miłośników Kolei śelaznych. 

Stara Ko ścielnica  
„Śladami czarnej wołgi w Starej Kościelnicy” – opowieść o dalszej i bliŜszej przeszłości 
wsi połączona ze zwiedzaniem najwaŜniejszych zabytków oraz spacerem po Starej 
Kościelnicy. Zbiórka przed wejściem do kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy. 
Prowadząca: Aleksandra Paprot – mieszkanka Starej Kościelnicy, kulturoznawca i 
etnolog. 

 

Stogi (koło Malborka) 
„Kim był Fritz Wiebe?” – opowieść o tym, kim byli mennonici pochowani na cmentarzu w 
Stogach połączona ze zwiedzaniem. Zbiórka na parkingu przed kościołem św. 
Wincentego à Paulo w Stogach. Prowadząca: Aleksandra Paprot – mieszkanka śuław, 
kulturoznawca i etnolog. 

 



Tuja  
Zwiedzanie kościoła po przyjeździe koleją wąskotorową z Nowego Dworu Gdańskiego. 
Prowadzący – dr Jerzy Domino. Organizowało Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei 
śelaznych (patrz równieŜ: Nowy Dwór Gdański).  

 

Tujsk  
Zwiedzanie Tujska z Edytą Kozakiewicz oraz prezentacja dawnych fotografii. Opowieści 
o nieznanych historiach miejscowości. 

 



Wierciny  
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach – opowieść o kościele, 
poczęstunek i konkurs na najładniejszą pracę plastyczną (zadaniem było namalowanie 
kościoła w Wiercinach). Organizowała grupa młodzieŜy realizująca projekt Przywrócić 
Szacunek Zabytkom w Delcie Wisły. 

 

śelichowo  
Dom w zagrodzie holenderskiej Stanisława Zwolickiego w śelichowie – opowieść o 
domu, wystawa zdjęć archiwalnych, poczęstunek swojskim chlebem z miodem z pasieki 
pana Stanisława. Organizowała grupa młodzieŜy realizująca projekt Przywrócić 
Szacunek Zabytkom w Delcie Wisły.   

 



 

śelichowo-Cyganek  
Cerkiew św. Mikołaja – historia i dzień dzisiejszy zabytku. Prezentację zorganizowała 
grupa młodzieŜy realizująca projekt Przywrócić Szacunek Zabytkom w Delcie Wisły. 

 
 



Dom podcieniowy z 1843 roku przeniesiony z miejscowości Jelonki – prezentował Marek 
Opitz. 

 
Cmentarz 11 wsi – lapidarium polnych kamieni nagrobnych i steli – prezentował Marek 
Opitz. 

 



 

śuławki - Gda ńska Głowa  
Gdańska Głowa – śluza na Szkarpawie – prezentował Tomasz Sosnowski – 
Stowarzyszenie Drewnica. 

 

 

 
 


