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Trudno powiedzieć, czy rok 2008 wyróżni się czymś szczególnym 

w historii Żuław delty Wisły. To będzie można ocenić dopiero z 

perspektywy historycznej. Niewątpliwie takie lata w przeszłości już 

występowały. 

W najnowszych dziejach przełomem dla Żuław miały być 

pierwsze wybory samorządowe w 1990 roku. Jednak na tle szybko 

zmieniających się innych regionów kraju rolniczy region obarczo-

ny spuścizną państwowych gospodarstw rolnych z trudem i bardzo 

wolno wychodził z okowów poprzedniego systemu. 

Na pewno rok 1945, kiedy Żuławy zostały zatopione przez wy-

cofujące się wojska niemieckie, rok, w którym rozpoczęto całkowitą 

wymianę ludności na tej ziemi, stanowi jasną i wyraźnie odczuwal-

ną zmianę. 

Lata 1920, 1772, 1466, 1309, kiedy zmieniali się władcy tej zie-

mi, są również ważnymi datami w historii.

Rok 1895 stał się istotny ze względu na wykonanie Przekopu 

Wisły, wydarzenia bez precedensu w dziejach hydrotechniki, in-

westycji, która na zawsze zmieniła poczucie bezpieczeństwa miesz-

kańców delty Wisły. 

Czy rok 2008 ogłoszony przez samorządy Rokiem Żuław wyróż-

ni się na tle kolejnych lat? Czy będzie rokiem przełomu?

W ostatnich latach wiele się mówi na temat odbudowy tożsa-

mości Żuławiaków. Spoiwem łączącym ludzi tu mieszkających jest 

niewątpliwie dziedzictwo kulturowe i naturalne. W niektórych 

wsiach żuławskich znajduje się po kilkadziesiąt obiektów o znacz-

nych walorach historycznych. Rzeki i kanały żuławskie czekają na 

swoich odkrywców. Jest to region atrakcyjny pod względem krajo-

brazu kulturowego i przyrodniczego wymagający jednak włożenia 

pewnego wysiłku w jego poznanie. Z tego względu nigdy nie będzie 

postrzegany jako obszar przeznaczony do uprawiania masowej tu-

rystyki. Jest to krajobraz przeznaczony dla konesera.

Czy Rok Żuław stanie się przełomem w budowaniu tożsamości 

regionu?

Rocznik Żuławski 2008 jest zapisem działalności Stowarzyszenia 

Miłośników Nowego Dworu Klub Nowodworski. Podsumowaniem 

realizowanych projektów, pomysłów docenionych i wspartych nie-

jednokrotnie przez zewnętrznych donatorów. Jest również subiek-

tywną kroniką wydarzeń widzianą z perspektywy mieszkańców 

Żuław, dla których ważne jest ich miejsce na Ziemi. 

Mała Ojczyzna żuławska zasługuje od dawna na wydawnictwo 

upamiętniające wysiłki wielu ludzi i instytucji na rzecz integracji 

kolejnego pokolenia tutaj urodzonego. 

Przekazujemy spory zakres interdyscyplinarnej wiedzy ważnej 

dla każdego, kto chce tutaj zapuścić korzenie. Idziemy w ślady „Ze-

szytów żuławskich” i „Kolokwiów żuławskich”, które stanowią dzi-

siaj pozycje bardzo poszukiwane, ale już praktycznie niedostępne 

na rynku. 

Chcemy, aby Rocznik Żuławski stał się wydawnictwem perio-

dycznym. Niech po czasie stanie się okazją do porównań kolejnych 

lat, wyboru tych, które były lepsze, znalezienia wskazówek do opty-

malizacji działań ku pożytkowi wszystkich mieszkańców regionu.

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do 

powstania Rocznika Żuławskiego 2008 – naszym partnerom, spon-

sorom, współpracownikom.

Mamy nadzieję, że rok 2008 będzie przełomowy – zmieni, nie-

chby w minimalnym stopniu, powszechne niezbyt przychylne po-

strzeganie Żuław delty Wisły. Już czas, abyśmy zaczęli myśleć o tej 

ziemi jak o obszarze potencjalnego rozwoju.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników 

Nowego Dworu Gdańskiego 

Klub Nowodworski
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Wydarzyło się:

1011 lat temu Św. Wojciech poniósł męczeńską śmierć w okolicy Świętego Gaju; w drodze do Prus św. Wojciech dwa razy płynął 

przez Żuławy – 23 IV 997.

700 lat temu Krzyżacy zdobyli Gdańsk (tzw. rzeź Gdańska), a następnie opanowali całe Pomorze Gdańskie wraz z lewobrzeżną 

częścią Żuław Wiślanych – 13 XI 1308.

601 lat temu Wydano Ogólną Kartę Terenową – dokument określający zasady współpracy przy odwadnianiu Żuław – 1407.

545 lat temu Flota gdańsko-elbląska zwyciężyła fl otę krzyżacką w bitwie na Zalewie Wiślanym (wojna trzynastoletnia) -15 IX 1463.

542 lata temu II pokój toruński między Polską i państwem krzyżackim zakończył wojnę trzynastoletnią: Żuław Wiślane przyłączono 

do Polski w ramach tzw. Prus Królewskich – 19 X 1466.

468 lat temu Miała miejsce katastrofalna powódź na Żuławach Gdańskich – 22 II 1540.

385 lat temu Powstało w Cyganku prawdopodobnie pierwsze w Europie towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń ogniowych (Tie-

genhofer Brandordnung) – 29 V 1623.

366 lat temu Władysław IV wydał pierwszy przywilej królewski dla mennonitów żuławskich potwierdzający przyznane im dotych-

czas prawa – 22 XII 1642.

301 lat temu Na polecenie króla Karola X Gustawa Żuławy Gdańskie zostały zalane przez wojska szwedzkie – 27 II 1607.

236 lat temu Na mocy I rozbioru Polski włączono Żuławy Wiślane do królestwa pruskiego – 5 VIII 1772.

Wojska pruskie zajęły nowodworski zamek – 22 IX 1772.

232 lata temu Otwarto w Nowym Dworze Gdańskim fabrykę wódek i likierów rodziny Stobbe – 3 V 1776.

219 lat temu Pierwsze grupy mennonitów wyemigrowały z Żuław na południe Rosji – 1789.

201 lat temu Pod protektoratem Napoleona I utworzono Wolne Miasto Gdańsk, obejmujące również Żuławy Gdańskie i część Mie-

rzei Wiślanej – 21 VII 1807.

200 lat temu Po dwóch latach pobytu Żuławy opuściły wojska napoleońskie – XI 1808.

195 lat temu Wojska rosyjskie i pruskie oblegające Gdańsk zatopiły Żuławy Gdańskie – 3 IX 1813.

179 lat temu Nastąpiło przerwanie wału przeciwpowodziowego Wisły w okolicy Giemlic, co spowodowało powódź na Żuławach 

Gdańskich i w Gdańsku – 9 IV 1829.

176 lat temu Pod Fiszewem oddział piechoty pruskiej zmasakrował polskich żołnierzy, uczestników powstania listopadowego (zgi-

nęło 8 bezbronnych powstańców) – 27 I 1832.

168 lat temu Nastąpiło przerwanie wału wydmowego w pobliżu wsi Górki na Mierzei Wiślanej i utworzenie nowego ujścia Wisły 

(tzw. Wisły Śmiałej) – 31 I/1 II 1840.

162 lata temu Oddano do użytku w Żelichowie pierwszą na Żuławach stację pomp o napędzie parowym – 1846.

156 lat temu Otwarto linię kolei normalnotorowej Malbork – Elbląg – Braniewo – 19 X 1852.

154 lata temu Wystąpiła powódź na Żuławach Gdańskich – 18 IV 1854.

151 lat temu Otwarto linię kolei normalnotorowej Malbork – Tczew – 12 X 1857.

130 lat temu Rozpoczęto pierwszą kampanię cukrowniczą w nowo wybudowanej cukrowni w Nowym Stawie – 1 X 1878.

128 lat temu Nowemu Dworowi Gdańskiemu nadano prawa miejskie – 6 IX 1880.

127 lat temu Weszły w życie prawa miejskie dla Nowego Dworu Gdańskiego – 1 IV 1881.

122 lat temu Otwarto linię kolei normalnotorowej Szymankowo – Nowy Dwór Gdański – 1 X 1886.

120 lat temu Przerwanie wałów na Nogacie, wielka powódź w delcie Wisły, przyspieszająca decyzję o wykonaniu Przekopu Wisły 

– 25 III 1888.

110 lat temu Otwarto pierwszą linię kolei wąskotorowej dowożącej buraki do cukrowni w Nowym Stawie (w sumie 55,5 km) – 23 

XII 1898.

103 lata temu Uroczyście otwarto Przekop Wisły – 31 III 1895.

99 lat temu Utworzono w Nowym Dworze Gdańskim parafi ę katolicką – 1909.

89 lat temu Podpisano z Niemcami traktat wersalski, na mocy którego powstało II Wolne Miasto Gdańsk, obejmujące również 

znaczną część Żuław Wiślanych – 28 VI 1919.

85 lat temu Pojawia się nazwa Powiat Wielkożuławski (Kreis Großes Werder) z siedzibą w obecnym Nowym Dworze Gdańskim 

– 20 X 1923.

69 lat temu Wybuchła II wojna światowa; pierwsze strzały padły w Kałdowie na Żuławach, zlikwidowano II Wolne Miasto 

Gdańsk; jego obszar przyłączono do III Rzeszy – 1 IX 1939.

63 lata temu Rozpoczęto ewakuację ludności niemieckiej z Żuław i Prus Wschodnich drogą morską z portów na Mierzei Wiślanej 

(do 8 maja ewakuowano ok. 2 mln osób) – 23 I 1945.

Rozpoczęto ewakuację KL Stutthof w Sztutowie (tzw. Marsz Śmierci), podczas której zginęło w sumie ok. 25 tys. więź-

niów – 25 I 1945.

Wojska niemieckie wysadziły wały przeciwpowodziowe na Wiśle i Zalewie Wiślanym – nastąpiło zalanie Żuław – 29 III 1945.

Skapitulowały wojska niemieckie na Mierzei Wiślanej; wyzwolono teren obozu koncentracyjnego w Sztutowie – 9 V 1945.

58 lat temu W Nowym Dworze Gdańskim otwarto pierwszy w powojennej Polsce ośrodek kultury – 19 II 1950.

46 lat temu Rozpoczęto budowę Centralnego Wodociągu Żuławskiego – 1958.

18 lat temu Odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory samorządowe do rad gmin– 27 V 1990.

17 lat temu Założono Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski – 1991.

14 lat temu Otwarto Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim – 13 VI 1994.

12 lat temu Całkowicie zamknięto ruch na ostatnich liniach żuławskich kolei wąskotorowych – 4 XI 1992.

8 lat temu Zmarł Roman Klim (ur. 1940), dyrektor Muzeum Wisły w Tczewie, wybitny znawca i promotor Żuław – 7 XII 2000.

5 lat temu Przywrócono do życia żuławską wąskotorówkę – 2003.

opracowanie: 

dr Dariusz Piasek

Kalendarium Żuławskie
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Ujednolicających system społeczno-kulturowych wartości proce-

sów globalizacyjnych zatrzymać się już nie da. Nie można ich kon-

trolować, ani tym bardziej porządkować. Nabrały własnej dynami-

ki, wymykają się prostym symulacjom ekstrapolacyjnym. Z drugiej 

strony, w globalizacji dostrzegamy nadzieje na postęp polityczny, 

ekonomiczny, społeczny i kulturowy. Warto więc zwrócić uwagę, 

czy w budowaniu lub (tylko) identyfi kowaniu regionalnej tożsamo-

ści pomorskiej nie natrafi my na postawy zupełnego braku potrzeby 

posiadania i manifestowania tego typu walorów. Bez podpierania 

się wynikami sondaży, z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest 

całkiem spora grupa ludzi obojętna na potrzebę posiadania odręb-

nego systemu wartości. Istnieje niebezpieczeństwo, że systematycz-

ne, wytrwałe, mozolne wysiłki działaczy regionalnych stworzą ilu-

zję istnienia tożsamości regionalnej bez związków z rzeczywistością 

– bez powiązań z historią i teraźniejszością, bez spójnej i liczebnej 

zbiorowości ludzkiej godzącej się na posiadanie tego typu więzi. 

Wydaje się, że relacja pomiędzy istnieniem tożsamości regionalnej 

i globalizacją będzie w przyszłości w znacznym stopniu decydo-

wać o zasadach funkcjonowania społeczności Pomorza, jej trwa-

niu i przeobrażeniom. Będzie wyznaczać standardy i zasięg postaw 

prospołecznych, altruistycznych, a co za tym idzie przeciwdziałać 

postawom egocentrycznym i alienacyjnym. 

Żuławy delty Wisły to laboratorium budowania tożsamości lo-

kalnej. Delta Wisły zawsze stawiała mieszkającym tu ludziom wyso-

kie wymagania. Tożsamość zbiorowa była kształtowana w surowych 

warunkach zagospodarowywania żyznych, ale podmokłych i często 

nawiedzanych przez powodzie, obszarów. Tożsamość zbiorowa nie 

była li tylko prostą sumą, zwielokrotnieniem tożsamości indywidu-

alnych poszczególnych osadników. Opierała się przede wszystkim 

na wspólnym gospodarowaniu i wspólnym defi niowaniu przyszło-

ści. Mniejsze znaczenie miało utożsamianie się z tradycją czy języ-

kiem. Żuławiacy, inni niż okoliczne ludy, nie posiadali jednolitej 

tożsamości kulturowej polegającej chociażby na dumie bycia in-

nym. Nie zachowały się ślady folkloru żuławskiego, rzeczy wydawa-

łoby się nieodłącznie związanej z obszarami wiejskimi. Tożsamość 

regionalna nie wiązała się tutaj nigdy z tożsamością etniczną, tak jak 

to jest u Kaszubów. Ściśle odnosiła się do wyraźnie zdefi niowanego 

i delimitowanego terytorium, jego cech gospodarczych, topogra-

fi cznych i fi zjografi cznych. 

Założenie wsi w delcie Wisły wymagało ciężkiej zespołowej 

pracy jeszcze zanim ziemia zaczęła wydawać jakiekolwiek plony. 

Nie polegało to tylko na wykarczowaniu lasu pod zasiewy, lecz 

także na wykonaniu obwałowań przeciwpowodziowych, wyko-

paniu rowów i kanałów melioracyjnych oraz postawieniu pomp 

wiatrakowych. Utożsamienie się z miejscem zamieszkania przy 

jednoczesnym nielekceważeniu twardych praw koegzystencji 

z wodnym żywiołem było kwestią przeżycia. W 1407 roku wydano 

na Żuławach tzw. „Ogólną kartę terenową” – zbiór praw określa-

jących sposób organizowania się mieszkańców do ochrony przed 

powodzią. Utworzono w ten sposób pierwszy na ziemiach pol-

skich samorząd terytorialny. 

Żuławska tożsamość regionalna wiązała i wiąże się z wiedzą 

i doświadczeniami w zakresie przekształcania w sposób harmonijny 

delty w obszar przyjazny gospodarce człowieka. Gdańszczanie i El-

blążanie oraz królowie polscy chętnie osadzali na swych żuławskich 

dobrach mennonitów, członków niderlandzkiej mniejszości religij-

nej, ze względu na ich umiejętności walki z żywiołem. W świado-

mości wielu osób jest to obszar wciąż w wielkim stopniu zagrożony 

zalaniem. Tymczasem w rzeczywistości jest to teren od czasu wy-

konania Przekopu Wisły przed przeszło stu laty ponadprzeciętnie 

bezpieczny. Tożsamość regionalna osiąga tu zatem wymiar psycho-

logiczny. Nigdy Żuławy nie były odrębnym organizmem admini-

stracyjnym. Co więcej, prawie nigdy nie należały jako terytorium 

do jednej jednostki administracyjnej. Nigdy nie pojawiła się próba 

budowania tożsamości na bazie poczucia w świadomości zbiorowej 

takiej odrębności, która w przypadku poczucia prawdziwego lub 

tylko wyimaginowanego zagrożenia zewnętrznego gotowa jest do 

jego odparcia. 

Szczególnego znaczenia w warunkach globalizującej się go-

spodarki nabiera budowanie tożsamości widzianej z perspektywy 

konkurencyjności regionu, jego zdolności do osiągania sukcesu 

w gospodarczej rywalizacji, ekspansji lokowania dóbr i usług na 

rynkach zewnętrznych przy zachowaniu zwiększania się dochodów 

ludności. Lekceważenie realnych, nie tylko gospodarczych, prze-

obrażeń zachodzących w wyniku procesów globalizacyjnych może 

przyczynić się do powstania skansenowo-folklorystycznego poczu-

cia tożsamości regionalnej. Wspólnota gospodarowania na jednym 

polderze, budowa i utrzymanie systemu melioracyjnego – wiatra-

ków, śluz, kanałów, kooperacja w zagospodarowywaniu wysokiej 

jakości produktów rolnych, sprawny (dawniej regulowany wilkie-

rzami) przepływ siły roboczej sprzyjał umacnianiu żuławskiej eko-

nomii regionalnej. W okresie Złotego Wieku Rzeczypospolitej na 

giełdzie w Amsterdamie rozróżniano dwa gatunki pszenicy, w tym 

pszenicę żuławską. 

Nowi powojenni osadnicy rozpoczęli swoje indywidualne przeży-

wanie świadomości regionalnej praktycznie dopiero po pierwszych 

wolnych wyborach samorządowych. Wiązało się to z perspektywą 

zwiększonej odpowiedzialności za miejsce swojego zamieszkania 

i najbliższe otoczenie. Zaczęto poszukiwać związków między wła-

snym losem, historią swojego pokolenia a dziejami regionu. W tym 

czasie powstało na Żuławach pierwsze stowarzyszenie – Klub No-

wodworski. Ambicją młodych urodzonych już tutaj Żuławiaków 

było wybudowanie mostu łączącego tradycje kolejnych historycz-

nych faz zasiedlania Żuław z ostatnią falą powojennego osadnictwa. 

W wyniku ambitnych działań powstało Muzeum Żuławskie groma-

dzące lokalne pamiątki etnografi czno-historyczne o randze jednak 

przewyższającej skalę regionalną czy nawet krajową. Tego typu 

przedsięwzięcia, instytucjonalizujące w pewien sposób podejście do 

dziejów regionu, spełniają wielką rolę w defi niowaniu tożsamości 

historycznej polegającej wyłącznie na gromadzeniu i interpretowa-

niu suchych faktów. W ten sposób buduje się twarde, odporne na 

bieżące przeobrażenia, tendencje, prądy i rewindykacje struktury 

wspierające lokalną tożsamość. Konsoliduje to lokalne społeczno-

ści do nie tylko indywidualnego, ale także zbiorowego przeżywania 

tożsamości regionalnej. 

Menonici żuławscy uważają się za depozytariuszy języka dol-

noniemieckiego, którym posługiwano się niegdyś na terenach 

wiejskich Żuław. Ciekawostką jest fakt używania tego języka przez 

niektóre plemiona Indian południowoamerykańskich, tam gdzie 

istniały misje mennonickie, oraz na Syberii, gdzie zesłano w okresie 

stalinowskim osadników mennonickich z południowej Rosji. Jest 

to mocny socjolingwistyczny i językoznawczy element tożsamo-

ści mennonitów. Podobnych wyznaczników obecnie, ale również 

w przeszłości, na Żuławach brakowało. Kiedy kilka lat temu grupa 

nowodworskich pasjonatów zabrała się za odtworzenie wzoru żu-

ławskiego stroju ludowego, etnografowie ze zdumieniem stwier-

dzili, że wzorce nie zachowały się. Więcej, być może, w przeszłości 

nigdy nie istniały. Być może dlatego, że Żuławianki zaopatrywały się 

w odzienie na targach w Gdańsku i Elblągu, stać je było na najlep-

szej jakości ubrania przeznaczone dla dumnych mieszczan.

Ostoją tożsamości regionalnej jest dom. Niepowtarzalny symbol 

miejsca. Kwintesencja Małej Ojczyzny, „domowizny”, prywatnego 

nieba. Dom rodzinny w szczególności. Miejsce wychowania wielu 

pokoleń. Filar kreowania tożsamości. Podcieniowy dom żuławski 

jest nadzwyczajny. Zręczna robota ciesielska wypełniona drobną 

żółtawą cegłą holenderką zwożoną do Gdańska w ładowniach pły-

nących po zboże niderlandzkich statków. Chałupa chłopa, któremu 

zazdrościł niejeden gdański czy elbląski mieszczanin, nie wspo-

minając o przeciętnym szlachcicu – obywatelu I Rzeczypospolitej. 

Dom żuławski to mieszkanie nad mieszkaniami położone na spe-

cjalnie uczynionym siedlisku, wzniesieniu zwanym terpą. Chronio-

ne przed powodzią. Osłonięte przed piorunem wysokim świerkiem, 

ocienione pachnącymi lipami. Wewnątrz reprezentacyjna biała sień, 

dwukondygnacyjna, na wzór gdańskiej kamienicy. Z dookólną ga-

lerią na piętrze. Z wielkim żyrandolem zwisającym z powały. Dom 

żuławski to gniazdo wielopokoleniowej rodziny gospodarującej na 

żyznych żuławskich madach. 

Żuławy to region o znacznych walorach kulturowych i histo-

rycznych. Nasycenie zabytkami kultury materialnej jest tu większe 

niż w jakimkolwiek miejscu w kraju. Antropogeniczny, uczyniony 

ręką człowieka, zabytkowy krajobraz jest przestrzenią harmonijną. 

Pozornie jednostajną i nudną. Za to pełną symbolicznych miejsc. 

Wartą odczytania. Jeden z przedwojennych mieszkańców Żuław 

wspominał w fi lmie opowiadającym o ludziach dawniej mieszka-

jących na Żuławach, że jego „dzieciństwo było naznaczone krajo-

brazem”.

Pomorską tożsamość regionalną utworzą skumulowane werty-

kalnie i horyzontalnie wartości poszczególnych subregionów. Decy-

dujące znaczenie dla synergii budowy tożsamości Pomorzan będzie 

mieć proporcja „zmiksowania” tradycyjnych wartości kaszubskich 

z wartościami ościennych ziem, takimi jak opisane wyżej Żuławy 

delty Wisły, i, co warto zauważyć, postępy metropolizacji, czyli 

wzrostu znaczenia roli dużych miast. 

Dodatkowo wielki wpływ na utrwalenie znaczenia tożsamości 

pomorskiej będzie miał proces integracji europejskiej. Czy zwycięży 

koncepcja Europy regionów czy wygrają tendencje centralistyczne, 

dowartościowujące poszczególne państwa? Wydaje się, że obydwie 

drogi zejdą się w którymś momencie, a utrwalanie tożsamości re-

gionalnych nie będzie zakłócone. 

Często jedynym zdaniem pozwalającym na określenie własnej 

tożsamości w wielkiej międzynarodowej fi rmie jest odpowiedź na 

pytanie o miejsce studiowania. To ważne, aby utożsamianie się z re-

gionem umożliwiało przyswajanie innowacji, ułatwiało przystoso-

wanie się do zmian zewnętrznych i nie było to sprzeczne z tenden-

cjami światowymi. Nie jest to proste. 

Tekst ukazał się w publikacji „Pomorskie wartości i tożsamości 

– dziś i jutro” wydanej po II Pomorskim Kongresie Obywatelskim
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Banałem jest stwierdzenie, jak wielkie znaczenie dla egzystencji lu-

dzi mają, zwłaszcza na 

Żuławach, drzewa. Lasy zniknęły z naszego regionu praktycz-

nie w XVII wieku. Teraz w zastraszającym tempie giną pojedyncze 

sztuki. W imieniu prawa lub w drodze linczu wydawane są najwyż-

sze wyroki: śmierć przez ścięcie albo przez amputację gałęzi. Nie 

wiadomo skąd i kiedy wziął się pomysł na ogławianie zabytkowych 

starych lip. Nazywanie tego pielęgnacją dla zwiększenia zdrowotno-

ści nazwać można, łagodnie mówiąc, najwyższej próby głupotą bez 

granic. Jest dokładnie odwrotnie! 

Przed wojną w Nowym Dworze Gdańskim istniała ulica Lipowa. 

Bulwar nadrzeczny wysadzany dwoma rzędami lip. Prawdziwy ra-

rytas architektury miejskiej. Dziś z tej alei zostało tak niewiele. 

Mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego i Żuław mają prawo 

oczekiwać od władz takiego sposobu traktowania przyrody miej-

skiej i na obszarach wiejskich, która będzie wynikać ze zrozumienia 

wzajemnych powiązań procesów przyrodniczych z jakością życia 

społeczności ludzi tu żyjących. 

Tego typu oczekiwania uwzględniają, oczywiście, konieczność 

usuwania zagrożeń dla ludzi i ich dobytku, gałęzi suchych, chorych 

oraz zdarzeń losowych . 

Reagując na wiosenny proceder ogławiania drzew w Nowym 

Dworze Gdańskim przedstawiciele Salwinia Ekoklubu złożyli na 

ręce Tadeusza Studzińskiego – Burmistrza Nowego Dworu Gdań-

skiego list uznający sposób wykonywania cięć drzew jako dalece 

nieprawidłowy w świetle dostępnych opinii i ekspertyz. Zwrócono 

się z prośbą o odstąpienie od niszczących drzewostan miejski za-

biegów pseudo-pielęgnacyjnych. Wyrażono w ten sposób sprzeciw 

wobec okropnego, nie mającego usprawiedliwienia i żadnego uza-

sadnienia procederu rujnowania drzew w mieście. 

Zadeklarowano współpracę z władzami miasta w sprawie wła-

ściwych sposobów pielęgnacji przyrody miejskiej i natychmiasto-

we zaangażowanie Klubu Nowodworskiego w postaci zatrudnienia 

ekspertów.

Po spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w dniu 19 

marca 2008 roku ustalono, m.in., że wspólnie będzie przygotowane 

jednodniowe seminarium popularnonaukowe nt. ochrony i pielę-

gnacji drzew z udziałem ekspertów zewnętrznych skierowane do 

mieszkańców, nauczycieli, decydentów i urzędników.

Konferencja „Pielęgnacja zieleni drzewiastej w miastach i na ob-

szarach wiejskich”, przygotowana w ekspresowym tempie odbyła się 

18 czerwca 2008 roku.

Grzegorz Gola

Krótki poradnik 
pielęgnacji zieleni 

drzewiastej
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W ostatnim czasie, wśród niektórych badaczy, przyrodników, a tak-

że wśród społeczności lokalnej panuje pogląd o całkowitej zbytecz-

ności cięć w koronie drzew, a wręcz ich szkodliwości. Ma to pełne 

uzasadnienie w przypadku drzew rosnących w krajobrazie otwar-

tym. Każdy gatunek drzewa ma genetycznie zakodowany sposób 

determinujący m.in. gęstość rozgałęzień; świetnie dostosowują się 

one do panujących warunków otoczenia i same oczyszczają koronę 

z niepotrzebnych gałęzi. Jednak w warunkach miejskich, kształ-

towanych przez człowieka, szczególnie zaś u drzew przyulicznych 

wykonywanie cięć w koronach drzew jest nieodzowne, wymuszo-

ne m.in. przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz kolizję 

z infrastrukturą miejską i budynkami. Często także w niesprzyjają-

cych warunkach dochodzi do deformacji koron, które należy kory-

gować również według kryteriów estetycznych. 

Traktując cięcia w koronie drzewa często jako „zło konieczne” 

wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Rodzaje wykonywanych cięć 
Najczęściej stosowane cięcia pielęgnacyjne  – sanitarne w koro-

nach drzew polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, 

martwych oraz połamanych.

Cięcia pielęgnacyjne – korygujące zmierzają do niwelowania 

wad korony, poprawiają statykę drzewa lub zapobiegają rozłama-

niom, mają na celu zlikwidowanie zagrożeń dla mieszkańców po-

wodowanych przez drzewa. Zabiegami tymi są np.: obniżenie wy-

sokości, odciążenie konarów, korekta statyki poprzez odciążenie 

części korony.  

Cięcia pielęgnacyjne – prześwietlające są to cięcia rozluźniają-

ce zbyt zagęszczoną koronę. 

Cięcia techniczne w koronach drzew, stosowane na terenach 

zabudowanych, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii energetycz-

nych i telekomunikacyjnych mają na celu dostosowanie istniejącego 

drzewostanu do warunków zabudowy, dopuszczenie światła dzien-

nego do mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras 

komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymanie 

w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyj-

nych.

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), tech-

niczne drzew i krzewów posiadacz nieruchomości winien – nie py-

tając o zezwolenie – przeprowadzić we własnym zakresie, zgodnie 

z zasadami sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada 

odpowiednich kwalifi kacji, winien zlecić te prace fachowcom. Wy-

jątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde 

działanie związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni (zarówno 

pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na pozostałym terenie zezwolenia na usunięcie wymagają 

wszystkie drzewa i krzewy z wyjątkiem owocowych oraz drzew 

i krzewów ozdobnych w wieku do pięciu lat. (Ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. 

z późn.zm.)

W ostatnim czasie słyszymy także często o „ogławianiu” drzew. 

Ogławiane drzewa chorują i próchnieją, stają się podatne na złama-

nia, a zwierzęta tracą siedliska, które tworzyły w ściętych gałęziach. 

Drzewem wyjątkowym – jedynym, które można ogławiać – jest 

wierzba głowiasta, biała czy krucha, ponieważ jest ona sadzona 

właśnie w tym celu. Przyrodnicy kategorycznie potępiają ogławia-

nie wykonywane na innych gatunkach drzew. Wierzba rośnie bar-

dzo szybko, dlatego co 4-5 lat można odcinać wyrośnięte konary, 

na przykład na opał. Kiedyś należało to do praktyki rolniczej, dziś 

wiele z dawniej sadzonych drzew rozrasta się do ogromnych roz-

miarów. Takie drzewa stwarzają zagrożenie, ponieważ łatwo ulegają 

wyłamaniu przez wiatr.

Nieprawidłowości w pielęgnacji
Zdarza się, że właściciele, zarządcy lub inni posiadacze terenów 

zlecają wykonanie cięć przypadkowym osobom nie posiadającym 

merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że 

drzewo jest organizmem żywym i każda ingerencja w jego natural-

ny rozwój wymaga znajomości wiedzy ogrodniczej – dendrologii. 

Wszelkie cięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace 

w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie 

dopuścić do zniszczenia drzew. Do nieprawidłowości w wykonywa-

nych pracach pielęgnacyjnych należą: wycinanie żywych gałęzi, któ-

rych usunięcie nie jest uzasadnione ani względami biologicznymi, 

ani technicznymi (nie kolidują z obiektami czy infrastrukturą oraz 

nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa), zbyteczna redukcja 

korony poprzez znaczne skracanie konarów – ogławianie drzew. 

Nie ma również uzasadnienia redukcja koron drzew rosnących na 

terenach zieleni, posadzonych w odpowiednich miejscach i odległo-

ściach w stosunku do innych drzew i obiektów budowlanych. Drze-

wa te poza usunięciem posuszu winny zachować swój naturalny po-

krój. Dla zapewnienia najlepszego wzrostu drzewa i bezpieczeństwa 

bardzo ważne jest przeprowadzanie systematycznego monitoringu 

ich stanu zachowania. Szczególnie drzewa przyuliczne wymagają 

regularnego przeglądu, (młode drzewka co 2, 4-5 lat, a dojrzałe co 

5-10 lat (Gros 2002)), który pozwoli na wczesne wykrycie istotnych 

wad korony i podjęcie zabiegów o mniejszym zakresie i intensyw-

ności, czyli korzystniejszych dla drzewa. Ochrona zieleni należy do 

zadań własnych gminy. Wykonawcy, którzy w sposób niezgodny 

z zasadami pielęgnują zieleń i przyczynią się do obumarcia drzew 

i krzewów oraz posiadacze nieruchomości, na których te zabiegi są 

1.  W celu ochrony miejskiej zieleni drzewiastej konieczna jest 

współpraca: władzy samorządowej, społeczeństwa i szkół. De-

klaracje współdziałania złożyli Tadeusz Studziński – Burmistrz 

Nowego Dworu Gdańskiego i Salwinia Ekoklub. Współpracę 

ekspercką zaproponował Wiesław Podsiadły ze Starostwa Po-

wiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

2.  Edukacja ekologiczna powinna być elementem kształtowania 

tożsamości regionalnej. Należy stopniowo zmieniać w oparciu o 

zasady ekologii świadomość mieszkańców nt. roli zieleni (w tym 

drzew) w ich otoczeniu. Konieczne jest krzewienie wiedzy na 

tematy ekologiczne zarówno w  przedszkolach, wśród młodzieży 

szkolnej, dorosłych i decydentów (radnych). Można wykorzystać 

gotowe programy edukacyjne, które nie mają charakteru wy-

łącznie akcyjnego. Organizacje pozarządowe powinny włączyć 

się w organizację szkoleń na ten temat. Celowe jest stworzenie 

na Żuławach typowo żuławskiej „zielonej szkoły”. Należy pro-

pagować społeczne formy opieki nad przyrodą (np. pomnikami 

przyrody).

3.  Należy opracować całościową koncepcję kształtowania ziele-

ni w mieście oraz na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Nowy 

Dwór Gdański. Powinna zostać powołana społeczno-eksperc-

ko-samorządowa grupa robocza ds. opracowania takiego pla-

nu. Dla monitorowania realizacji planu będzie można powołać 

forum ochrony przyrody. Konieczna jest inwentaryzacja zieleni 

miejskiej jako wstęp do systemowego i planowego podejścia ds. 

zagospodarowania terenów zielonych. Może być to zrealizowane 

w dwóch etapach: szkolnym i fachowym. Fachowa inwentaryza-

cja powinna zawierać również wycenę poszczególnych elemen-

tów zieleni. 

4.  Cięcia pielęgnacyjne drzew powinny być dokonywane wyłącznie 

przez fachowców. Służby zobligowane do działań ratowniczych 

(straż pożarna, energetyka) powinny mieć przeszkolonych pila-

rzy po odpowiednich kursach. 

5.  Należy popularyzować świadome zadrzewianie Żuław. Można 

wykorzystać do tego celu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zwłaszcza tzw. oś Leader, programy rolno-środowiskowe wspie-

rane przez środki funduszy europejskich oraz doradztwo rolni-

cze. Sposobem na zadrzewianie może być program fundowania 

drzew. 

6.  Szczególną opieką należy otoczyć korytarz ekologiczny rzeki 

Tugi. 

Wnioski z konferencji 
Pielęgnacja zieleni drzewiastej 
w miastach i na obszarach wiejskich
18 czerwca 2008 r.

Aspekty prawne 
pielęgnacji drzew
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wykonywane, muszą liczyć się z faktem naliczenia kary pieniężnej 

wynikającej z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Pora wykonywania cięć
Drzewa iglaste i liściaste można przycinać przez cały rok,  z wy-

jątkiem gatunków: brzoza, grab, klon, u których cięcia żywych 

części drzewa należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od 

czerwca do września ( posusz przez cały rok) oraz gatunków: 

orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u których cięcia wykonuje się 

w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia. Na wykonanie wszelkiego 

rodzaju cięć (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków) nie 

obowiązuje zezwolenie. Należy jednak przy planowaniu tego ro-

dzaju zabiegów, jak również przy wycinaniu drzew i krzewów na 

podstawie stosownego zezwolenia, przestrzegać okresu ochron-

nego miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października 

zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni, na 

co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych za-

biegów. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych 

w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 ust. 2 

ustawy o ochronie przyrody. 

Rozmieszczenie drzew
Drzewa sadzi się przeważnie pojedynczo (jako tzw. solitery), po 

kilka lub po kilkanaście w luźnych grupach, względnie rzędami 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub bardziej zwarcie jako osłony, 

nazywane niekiedy szpalerami lub pasem ochronnym. W żadnym 

przypadku nie powinno się sadzić drzew zbyt gęsto, gdyż wówczas 

nie wykształcą one właściwej dla siebie korony. Na ogół odstępy 

między drzewami nie powinny być mniejsze niż połowa przeciętnej 

średnicy korony, przy czym drzewa wymagające pełnego oświetle-

nia należy sadzić rzadziej. Sadząc drzewa w jednym rzędzie, można 

je nieco zagęścić, gdyż będą one miały dobre oświetlenie z góry i z 

dwóch boków, jednak jako najmniejszą rozstawę dla drzew średnich 

i dużych uważa się 4 m. Minimalna odległość drzew od budynków 

winna być nie mniejsza niż przeciętna średnica korony. Bliżej moż-

na sadzić tylko drzewa duże przy budynkach niskich (parterowych), 

gdyż korony ich rozwiną się ponad budynkami (minimalna odle-

głość winna wynosić 3 m).

Sadzenie drzew jest jednym z podstawowych elementów prac 

ogrodniczych. Od prawidłowego posadzenia drzewa zależy jego 

przyszła wegetacja, zdrowotność, wygląd. Planując posadzenie 

drzewa powinno się uzyskać dane dotyczące instalacji podziem-

nych mogących przebiegać w pobliżu miejsca sadzenia. Chodzi 

o instalacje gazowe, elektryczne, kanalizacje itd. Planując miejsce 

posadzenia drzewa powinno się zachować wymaganą odległość 

od mediów wg prawa budowlanego. Pamiętać należy, iż korzenie 

drzewa rozrastają się co najmniej w obrysie rzutu korony, w przy-

padku niektórych drzew nawet znacznie dalej. Kolejnym elemen-

tem jest ustalenie, czy nie występuje kolizja lub bezpośrednie są-

siedztwo ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza sąsiedztwa skrajni 

jezdni lub ustalenie, czy docelowo drzewa nie będą ograniczały 

widoczności kierowcom. Trzeba pamiętać także, iż docelowo 

drzewo osiąga duże rozmiary i np.: posadzone przy ścianie budyn-

ku szybko dosięgnie konarami ścian i będzie konieczna redukcja 

konarów. Należy też uwzględnić przepisy ppożarowe– odległość 

sadzonych drzew od ścian budynku z oknami powinna wynosić 

do najmniej 6m.

Drzewa na granicy
Kwestię dotyczącą przycinania gałęzi drzew rosnących na gruntach 

sąsiedzkich regulują przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 18 maja 

1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz.93, z 1971 z późn.zm.).

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wszelkie urządzenia 

(mury, płoty, rowy itp.) oraz drzewa i krzewy położone na grani-

cy gruntów służą do wspólnego użytku. W związku z tym sąsiedzi 

zobowiązani są do wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania wy-

mienionych powyżej rzeczy (art. 154 § 2). Właściciel nieruchomo-

ści przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymywać się 

od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsied-

nich ponad przeciętną miarę. Aby unikać sytuacji konfl iktowych, 

ustawodawca określił zakres praw i obowiązków sąsiadów. I tak:

•  właściciel gruntu może wejść na sąsiedni grunt w celu usu-

nięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Jed-

nak na żądanie sąsiada będzie musiał naprawić szkodę, jeśli 

w związku z wykonywaniem tych czynności taka powstanie 

– art. 149 k.c.

•  właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie, 

gałęzie czy owoce z drzewa czy krzewu usytuowanego na są-

siednim gruncie, jednak wcześniej zobowiązany jest powia-

domić o tym sąsiada i wyznaczyć mu termin do ich usunięcia 

– art. 150 k.c.

Przy braku zgody i wysokim stopniu niezgodności sprawa może 

skończyć się w sądzie, przy czym właściwy będzie tu sąd powszechny. 

Takie rozwiązanie nie służy jednak stosunkom dobrosąsiedzkim.

Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,poz.880 ze zmianami) nie dają 

burmistrzowi kompetencji do nakazania właścicielowi nierucho-

mości usunięcia drzew, nawet w sytuacji, której stanowią one za-

grożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. O zgodę na usunięcie 

drzew może ubiegać się jedynie posiadacz nieruchomości, na której 

się one znajdują.

Odpowiedzialność karna
Za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwą pielęgnacją za-

drzewień, drzew czy krzewów burmistrz wymierza administracyj-

ną karę pieniężną (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie 

przyrody). Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 

88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustala się na podstawie art. 

89 ust. 1 tej ustawy. Kara równa się wysokości trzykrotnej opłaty za 

usunięcie drzew i obliczana jest w oparciu o aktualne rozporządze-

nie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych 

rodzajów i gatunków drzew. Tryb postępowania szczegółowo okre-

śla rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 

r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych 

za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz 

za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów 

(Dz.U. Nr 219, poz. 2229). Kara jest umarzana po upływie 3 lat po 

stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa albo odtworzeniu ko-

rony drzewa.

Odpowiedzialność karną za zniszczenie drzew lub krzewów re-

gulują także przepisy kodeksu wykroczeń.

Jolanta Strzelczyk

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 

Źródło: Gros W. 2002. European Treeworker.

Pater Verlag. Berlin-Hannover, internet

Zdjęcia z konferencji
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Drzewo: wieloletnia roślina drzewiasta, okazałych rozmiarów, 

wykazująca zróżnicowanie na pień i koronę. 

 (W słownikach języka polskiego – 7 znaczeń.) 

W potocznej mowie – najczęściej trzy znaczenia: 

drzewo – żywy okaz o wyżej scharakteryzowanych podsta-

wowych cechach;

drzewo – gatunek rośliny, która w swej dorosłej postaci przyj-

muje pokrój (postać morfologiczną) drzewa – wg podstawo-

wego rozumienia tego pojęcia;

drzewo – jako drewno (np. do budowy, na opał).

Od czego zależy żeby „drzewo stało się drzewem”?

 Czas, jako jeden z bardzo ważnych parametrów kształtują-

cych środowisko przyrodnicze, często niedoceniany przez 

człowieka.

 Zabytek kultury materialnej – powyżej 50 lat – objęcie ochro-

ną prawną.

 Drzewo w mieście powyżej 50 lat – kto postrzega je jako cen-

ny zabytek?

Dlaczego drzewa a nie trawniki?

 Powierzchnia aparatu asymilacyjnego wielokrotnie większa 

nad daną powierzchnią miasta, niż innej zieleni, a zwłaszcza 

niskiej, która występowałaby w tym miejscu, jednocześnie 

– bez zajmowania większej części tego miejsca.

 Poprawa klimatu miejskiego (m.in. pochłanianie dwutlenku 

węgla, zanieczyszczeń pyłowych, transpiracja poprawiająca 

wilgotność powietrza, jonizacja ujemna powietrza, wydzie-

lanie rozmaitych substancji – m.in. olejków eterycznych, 

poprawa klimatu akustycznego, uspakajający szum listowia 

– naturalna „mantra”, zieleń – barwa kojąca dla oczu).

 Ochrona terenu przed erozją oraz utratą wody z opadów (ha-

mowanie gwałtownych opadów, ochrona gleby).

 Wzbogacanie różnorodności biologicznej miasta (roślinność 

zielna pod osłoną drzew, grzyby i porosty, a także cała gama 

związanych z drzewami gatunków zwierząt: ptaki, owady, 

pajęczaki).

 Znaczenie krajobrazowe – współkształtowanie przestrzeni 

miasta. 

„Nie ma na Ziemi większych i wywierających większe wrażenie 

organizmów roślinnych niż drzewa, które nadają charakter kra-

jobrazowi często na wielkich obszarach.”

 

 „…Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;

 Świeciły się z daleka pobielane ściany, 

 Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni

 Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. …” 

(A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

 „Gościu, siądź pod mem liściem, 

 a odpoczni sobie,

 nie dojdzie cię tu słońce,

 przyrzekam ja tobie…” 

(J. Kochanowski „Na lipę”)

Każde drzewo, zwłaszcza stare i duże, na terenach miejskich 

jest obecnie bardzo cenne; jego ścięcia w krótkim czasie nie 

można niczym zrekompensować. Dlaczego?

100-letni buk lub dąb wydziela ok. 1.200 litrów tlenu na go-

dzinę; jego wycięcie może zastąpić w tym zadaniu ok. 2.700 

młodych drzewek.

Drzewa absorbują dwutlenek węgla, ale także m.in. tlenek 

węgla, związki ołowiu, ozon, dwutlenek siarki oraz wiele 

innych. Zatrzymują pył unoszony (do 75%), jak np. ze ście-

ranych opon samochodowych (silnie rakotwórczy). Ograni-

czają w znacznym zakresie hałas (np. drogowy). 

Drzewa są ostojami dla ogromnej liczby gatunków (różno-

rodność biologiczna) z rozmaitych grup systematycznych; 

w większości giną one wraz ze ścięciem drzewa.

Drzewa silnie zmieniają przestrzeń, kształtując jej obraz (wo-

kół domów, szkół, zakładów pracy, przy ulicach i placach, 

wzdłuż linii kolejowych, nad wodami).

Względy emocjonalne – świadkowie historii (zarówno „wiel-

kiej”, jak i „małej”), ważne elementy przestrzeni „małych oj-

czyzn”. 

 „…od zatraty ratować zabytki przyrody kraju 

  jest obowiązkiem naszym wobec pokoleń przyszłych.” 

(M. Raciborski 1910 r.)

 „…Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa! …”

 „…Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy

 Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy

 Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie,

Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię? …” 

(A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

Rola drzew 
w zieleni miejskiej

„…Pomniki nasze! Ileż co rok was pożera

Kupiecka lub rządowa moskiewska siekiera!

Nie zostawia przytułku ni leśnym śpiewakom

Ni wieszczom, którym cień wasz tak miły jak ptakom

Wszak lipa czarnolaska na głos Jana czuła

Tyle rymów natchnęła…” 

(A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

Aktualnie trwa bezkarne „oddrzewianie” kraju. Po ubytkach, 

spowodowanych zamieraniem drzew w wyniku solenia jezdni 

oraz usychaniem i obumieraniem w wyniku chorób, trwa plano-

wa akcja eksterminacji zdrowych jeszcze drzew przydrożnych. 

Równolegle postępuje likwidowanie kęp zadrzewień śródpol-

nych oraz regularne wycinanie drzew nad rzekami i na mie-

dzach przydrożnych. Rozpowszechnia się też pseudopielęgnacja 

drzew, prowadząca do ich przedwczesnej śmierci. 

Pseudopielęgnacja – ogławianie drzew – prowadzi albo do ich 

śmierci w przeciągu kilku lat, albo silnego osłabienia i znacznego 

skrócenia życia. 

Wartość drzew ogłowionych, które przeżyją, nie przekracza 20% 

wartości prawidłowo rozwiniętego drzewa. Oprócz drastycznego 

spadku roli biologicznej drzewa, również jego wartość estetyczna 

– w tym krajobrazowa – spada gwałtownie (zanik cech charaktery-

stycznych pokroju drzewa). 

Najbardziej groźne jest jednak utrwalanie się w świadomości 

ludzi łatwego i powszechnego uszkadzania drzew, jako zjawiska 

normalnego.

„…Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla 

przyszłych pokoleń […]. Zwracam się w szczególny sposób do tych, 

którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego 

rozwój, aby nie zapomnieli o obowiązku chronienia go przed ekolo-

gicznym zniszczeniem. …” 

 (Jan Paweł II – 12 06 1999 r.)

Ochrona drzew – konieczność i obowiązek.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 

92, poz. 880):

„Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Art. 2.1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zacho-

waniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 

tworów i składników przyrody: [1) … – 6) …];

 7)  krajobrazu;

 8)  zieleni w miastach i wsiach;

 9)  zadrzewień.

2.  Celem ochrony przyrody jest: [1) … – 6) …];

 2)  zachowanie różnorodności biologicznej; [3) …; 4) …];

 5)   ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach 

i wsiach oraz zadrzewień; [6) …];

 7)  kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyro-

dy przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie 

ochrony przyrody.”

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 

92, poz. 880):

„Rozdział 4 – Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Art. 78. Rada gminy jest zobowiązana zakładać i utrzymywać w na-

leżytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

Art. 79. Zadrzewienia mogą być zakładane poza obszarami o zwar-

tej zabudowie za zgodą właściciela gruntu.

Art. 81. Teren położony poza obrębem miast i wsi o zwartej zabu-

dowie, pokryty drzewostanem i nieobjęty ochroną […] i opiece nad 

zabytkami […], rada gminy może uznać za park gminny […].

Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 

może nastąpić […] po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta […]. 2. Zezwolenie […] z terenu 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki 

konserwator zabytków.

Art. 84. 1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie 

drzew lub krzewów.”

„Rozdział 4 – Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza admini-

stracyjną karę pieniężną za: 

1)  Zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodo-

wane niewłaściwym wykonywaniem robót […] oraz zastosowa-

niem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinno-

ści;

2) Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3)  Zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zie-

leni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Art. 90. Czynności, o których mowa w art. 83-89, […] w odniesieniu 

do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.”

Zachęcam do zapoznania się z: 

treścią strony www.ratujdrzewa.gdynia.pl,

artykułami w czasopiśmie „Zieleń Miejska”,

 dendrologiami i innymi publikacjami, prezentującymi wie-

dzę o roślinach drzewiastych, zwłaszcza drzewach, oraz ich 

podobizny, gdy mają naturalny pokrój, charakterystyczny dla 

każdego gatunku. 

dr Michał Buliński

Oddział Ochrony Przyrody Wydziału Środowiska i Rolnictwa 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
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„Jeśli chcesz zbudować statek, nie wzywaj ludzi, by gromadzili 

drewno, przygotowywali narzędzia i otrzymywali zadania, lecz 

naucz ich tęsknoty za bezkresnym morzem”.

Antoine de Saint-Exupery

Jeśli chcesz chronić zieleń miejską, naucz mieszkańców dostrze-

gać jej piękno. 

Problem równowagi ekologicznej środowiska miejskiego znajdu-

je się w centrum zainteresowania zarówno specjalistów z dziedzi-

ny ochrony środowiska, jak i urbanistów. Terminem „środowisko 

miejskie” określamy wewnętrznie powiązany układ, w skład które-

go wchodzą przyroda oraz człowiek ze swoją kulturą, działalnością 

i wytworami. Ogólnie przyjmuje się, że głównym determinantem 

równowagi środowiska osiedli ludzkich jest przyroda. Zdaniem 

urbanisty Wojciecha Pęskiego (1999) „układ miejski jest w równo-

wadze wówczas, gdy samopoczucie ludzi jest dobre” i odwrotnie 

„układ jest niestabilny, gdy samopoczucie ludzi jest złe”. W koncep-

cji zrównoważonego rozwoju za podstawowe kryterium równowagi 

przyjmuje się potencjalnie wysoki poziom satysfakcji i zdrowotno-

ści przyszłych pokoleń przy założeniu, że nastąpi przyrost zasobów 

przyrody na obszarach miast.

Można przyjąć, że najbardziej niszczycielski wpływ na przyrodę 

miast mają te działania człowieka, które powodują zanik struktury 

biologicznej obszaru. Tereny zieleni urządzonej i roślinności ru-

deralnej mają duże znaczenie ekologiczne w strukturze krajobra-

zu osiedli miejskich. Tworzą korzystne warunki środowiskowe dla 

mieszkańców, spełniają funkcje społeczne i służą wkomponowaniu 

obiektów i zespołów zabudowy w krajobraz.  Pozbawienie obszarów 

zabudowanych zieleni i przestrzeni otwartych oznacza całkowite 

odebranie człowiekowi jego naturalnego środowiska. Brak zieleni w 

mieście nie tylko uniemożliwia  samooczyszczanie się środowiska 

i wzrost komfortu życia, ale stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia 

człowieka.

Identyfi kacja i racjonalne kształtowanie struktury ekologicznej 

ma niezmiernie duże znaczenie w ochronie przyrody i krajobrazu 

oraz zachowaniu równowagi przyrodniczej na wszystkich pozio-

mach zarządzania – w skali krajowej, regionalnej i lokalnej.

W ustawie  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody te-

reny zieleni określone zostały jako: „tereny wraz z infrastrukturą 

techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte 

roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie 

lub miast, pełniące funkcje estetyczne (krajobrazowe), rekreacyjne, 

zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, prome-

nady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i za-

bytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, pla-

com, zabytkowym fortyfi kacjom, budynkom, składom, lotniskom 

oraz obiektom kolejowym i przemysłowym”.

W/w ustawa defi niuje zadrzewienia jako „drzewa i krzewy 

w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo 

ich skupiska nie będące lasem (…) wraz z terenem na którym wy-

stępują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, speł-

niające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe”.

Wyróżnia się zadrzewienia naturalne i antropogeniczne, do któ-

rych zalicza się zadrzewienia przydrożne.

Terminem „zieleń miejska” objęte są więc nie tylko pokryte 

roślinnością tereny będące w posiadaniu gminy (własność komu-

nalna), ale również te będące własnością prywatną. Nakłada to na 

właściciela bądź też użytkownika nieruchomości obowiązek prze-

strzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

Rośliny drzewiaste przez miliony lat zdołały świetnie przystoso-

wać się funkcjonowania na powierzchni Ziemi. Czy istnieje zatem 

konieczność ingerencji człowieka w ich wzrost i rozwój? 

Drzewa rosnące w warunkach naturalnych rzeczywiście nie wy-

magają ingerencji człowieka w ich rozwój. Każda nieprzemyślana 

ingerencja może spowodować zakłócenie równowagi biocenozy 

a nawet ekosystemu naturalnego. Wprowadzając drzewa w zurbani-

zowane środowisko człowiek ponosi za nie odpowiedzialność. Musi  

nie tylko troszczyć się o nie podlewając i w razie konieczności na-

wożąc, ale przede wszystkim czuwać nad ich właściwą konstrukcją 

i kondycją,  które decydują o długowieczności. 

Drzewa w środowisku zurbanizowanym pełnią funkcje technicz-

ne, biologiczne, ekologiczne, edukacyjne i krajobrazowe (estetycz-

ne). Spełniając funkcję techniczną drzewa posadzone na poboczach 

ulic i na skarpach umacniają je swoimi korzeniami, zapobiegają 

erozji, umacniają pobocza i skarpy. Zieleń w parkach i na skwerach 

oraz pasy zieleni ulicznej i przydrożnej oraz posadzonej wzdłuż cią-

gów pieszych i rowerowych przyczynia się do zachowania bioróż-

norodności (funkcja biologiczna). Świat roślin w mieście zależy od 

lokalnego klimatu, rodzaju gleb i stosunków wodnych, a także od 

czystości powietrza, stopnia zacienienia oraz sposobu pielęgnacji. 

Od różnorodności szaty roślinnej zależy ilość gatunków zwierząt 

dzikich żyjących w mieście. Na terenach zielonych mieszka, szuka 

pożywienia lub odpoczywa wiele gatunków owadów oraz niektóre 

płazy, gady, ptaki, małe ssaki. 

Realizując funkcje ekologiczne miejskie tereny zielone, a szcze-

gólnie obsadzone roślinami ciągi komunikacyjne, spełniają rolę 

półnaturalnych korytarzy ekologicznych. Dużo gatunków korzysta 

z tych korytarzy, co sprzyja swobodnej wymianie genetycznej. Te-

reny zielone mogą także odgrywać rolę ochronno-buforową, służąc 

jako miejsce schronienia dla gatunków zamieszkujących najbliższe 

Zieleń miejska 
wartością niedocenianą

okolice. Drzewa przechwytują i unieszkodliwiają znaczną część 

gazowych zanieczyszczeń powietrza i pyłów komunikacyjnych. W 

nienaruszonym środowisku rosną na ogół zdrowe drzewa. Regulują 

one stosunki wodne, oczyszczają powietrze, zapewniają dostateczną 

wilgotność glebie, sprzyjają tworzeniu próchnicy, silnie wiążą uro-

dzajną glebę. W obciążonym środowisku miasta drzewo do pewnej 

granicy może neutralizować ilość substancji zanieczyszczających 

powietrze i wodę; jeżeli zostanie ona przekroczona choruje, a nawet 

ginie.

Chachulski Z. (2000) podaje, że 100–letni buk posiada średnio w 

okresie wegetacji ok. 8000 liści, co daje powierzchnię  asymilacyjną 

ok. 1600 m2.  Powierzchnia asymilacyjna liści jest około 10 razy 

większa od powierzchni, jaką zajmuje rzut korony (czyli powierzch-

ni asymilacyjnej trawnika). Wyliczono, że liście tego buka w okresie 

wegetacji pochłaniają  około 2,35 kg dwutlenku węgla na godzinę, 

wydzielając w procesie asymilacji ponad 1,7 kg czystego tlenu na 

godzinę, co daje 500 kg tego cennego składnika na rok. Ilość ta wy-

starcza do zaspokojenia rocznego zapotrzebowania na tlen 10 osób. 

Masę asymilacyjną tego przykładowego buka może zastąpić 1700 

młodych drzew! 

Miejskie parki, skwery i zadrzewienia ulic mogą pełnić rolę edu-

kacyjną – można tu prowadzić ćwiczenia terenowe  dla uczniów i 

studentów z zakresu bioróżnorodności, wpływu transportu na śro-

dowisko przyrodnicze oraz ochrony krajobrazu. Funkcja edukacyj-

na tych obszarów jest rzadko dostrzegana i wykorzystywana.

Roślinność, a w szczególności drzewa, przyczyniają się w  znacz-

nym stopniu do podniesienia walorów krajobrazowych terenów 

zabudowanych. Prawidłowo zaprojektowane tereny zielone tworzą 

wnętrza krajobrazowe, łagodzą też lub nawet maskują dokonaną 

przez człowieka dewastację krajobrazu oraz zabliźniają rany zadane 

przyrodzie podczas prowadzenia różnego rodzaju inwestycji. Sieć 

ulic, placów i parków, a szczególnie stare historyczne trakty obsa-

dzone starodrzewem, są ściśle związane z historią i tradycją miej-

scowości. Ich swoiste piękno stanowiło często inspirację twórczą dla 

wybitnych malarzy i pisarzy. Wiele starych  pomnikowych drzew 

opisanych jest w podaniach i legendach ludowych. 

Problem ochrony terenów zielonych w małych i dużych miej-

scowościach nie zawsze jest właściwie doceniany. Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nakłada obowiązek troski o te-

reny zielone w miastach i gminach na samorząd lokalny. To właśnie 

władze miast i gmin (burmistrz, wójt, prezydent) są odpowiedzialne 

za stan i utrzymanie zieleni na swoim terenie. Miasta i gminy mają 

zabezpieczyć właściwą pielęgnację terenów zielonych w tym zieleni 

przydrożnej. Niestety w naszych miastach i gminach znacznie ła-

twiej jest znaleźć negatywne niż pozytywne przykłady gospodaro-

wania zielenią. 

Tereny zielone, szczególnie te położone w centrach miejscowo-

ści, gdzie cena ziemi jest najwyższa, często nie wytrzymują konku-

rencji z działalnością gospodarczą. Obszary miejskie są terenem 

licznych konfl iktów. Z jednej strony należy chronić środowisko, a 

z drugiej strony stymulować wzrost produkcji i powiększać zabu-

dowę. Według urbanistów do cech charakterystycznych terenów 

zurbanizowanych można zaliczyć ich strukturę funkcjonalną, prze-

strzenną, wielkość powierzchni i stan techniczny zabudowy gęstość 

zaludnienia i komunikację (Pęski W. 1999). Drugim równie ważnym 

składnikiem terenów miejskich są tereny zielone wraz z terenami 

otwartymi. Ich cechy charakterystyczne to struktura funkcjonalna, 

wielkość powierzchni, ilość i różnorodność biomasy oraz pojem-

ność ekologiczna. 

Władze miejskie często nie doceniają faktu, że poziom zrówno-

ważenia obszarów miejskich zależy w znacznym stopniu od stosun-

ku powierzchni terenów zielonych do powierzchni terenów zabu-

dowanych. Nie ulega wątpliwości, że jeśli wskaźnik ten jest mały, to 

cały układ pozbawiony jest równowagi. Jednak jego wysoka wartość 

nie zawsze oznacza zadowalającego stanu. Niezbędna jest jeszcze 

symbioza środowiska przyrodniczego i kulturowego. Jednym z 

elementów tej symbiozy jest sposób pielęgnacji terenów zielonych. 

Szczególnie ważna i nastręczająca najwięcej problemów wydaje się 

pielęgnacja zieleni wysokiej. Pielęgnacja roślin drzewiastych pro-

wadzona jest często w sposób przypadkowy i przez niewyspecjali-

zowanych pracowników. Postaram się krótko omówić podstawowe 

problemy występujące podczas pielęgnacji drzew.

Przeprowadzane na drzewach zabiegi dzielimy na:

przyrodnicze:

cięcia formujące

cięcia prześwietlające 

cięcia sanitarne

cięcia korygujące

nieprzyrodnicze:

 cięcia  techniczne wykonywane w celu:

umożliwienia dostępu światła do budynku

zapobieżenia niszczeniu elewacji budynku

zapobieżenia kolizji z liniami napowietrznymi

zapobieżenia kolizji z ruchem ulicznym 

Najczęściej występujące problemy dotyczące pielęgnacji zieleni 

wysokiej na terenach zabudowanych i przy drogach. 

Większość drzew:

została posadzona w przeszłości w miejscach przypadkowych,

zmieniły się zasadniczo warunki wykorzystania przestrzeni wo-

kół drzewa (wysoka zabudowa zasłaniająca światło, wzrost na-

tężenia ruchu),

w wyniku krótkowzrocznej polityki człowieka zmieniono im 

warunki bytowania (np. obniżenie poziomu wód gruntowych 

przez głębokie wykopy),

nie zapewniono im właściwej pielęgnacji po posadzeniu (np. nie 

uformowano koron),

w wyniku skażenia środowiska narażono na trwałe uszkodze-

nia,

 doprowadzono do ich okaleczenia (rany, ubytki). 

Przed przystąpieniem do pielęgnacji drzew należy wiedzieć, że:

drzewo rosnące w warunkach zbliżonych do naturalnych pozo-

staje w stanie względnej  równowagi zarówno zewnętrznej (w 

relacji ze środowiskiem) jak i wewnętrznej (bryła korzeniowa 

– grubość  pnia – kształt i wielkość korony).

środowisko zurbanizowane sprzyja zakłóceniom  tej równowa-

gi.

prowadząc zabiegi pielęgnacyjne należy do minimum ograni-

czyć ingerencję człowieka.

cięcia przyrodnicze i techniczne powinny być właściwie wyko-

nane (porównaj rys. 3 i 4)

ograniczenie korony drzewa automatycznie  spowoduje  ograni-

czenie  jego  systemu korzeniowego.

zmiana kształtu korony powoduje zmianę rozkładu sił (m.in. 

zmienia się środek ciężkości, inny jest rozkład sił pod wpływem 
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wiatru, inne niż dotychczas naprężenia występują  w kłodzie czy 

też strzale). Rys. 1 i 2

podczas dokonywania cięć pielęgnacyjnych i technicznych re-

dukcja korony nie może przekraczać 30%.

pielęgnacja drzew powinna być zlecana wyspecjalizowanym 

fi rmom (chirurgom drzew). Powinny one również dokonywać 

niezbędnych cięć technicznych.

zieleń miejska jest dobrem wspólnym, powinna być więc przed-

miotem  troski  zarówno  władz lokalnych, jak i poszczególnych 

obywateli. 

Najczęściej spotykane błędy popełniane podczas wykonywania za-

biegów pielęgnacyjnych to:

nieprawidłowe formowanie koron, (rys. 1 i 2 zdjęcia 4, 5, 6, 7, 

8, 9)

źle wykonane cięcia, ( zdjęcia 3,4,5)

nieodpowiednia pora wykonywania zabiegów

Sposób wykonywania robót wskazuje często na brak elementarnych 

wiadomości na temat biologii drzew, techniki wykonywania zabie-

gów, brak wrażliwości na piękno przyrody i podstawowej wiedzy na 

temat ochrony przyrody i jej zasobów.

Kto odpowiada przed prawem za nieprawidłowo wykonaną pie-

lęgnację drzew?

Za nieprawidłowo wykonaną pielęgnację drzewa, podobnie jak 

za niezgodną z prawem wycinkę, odpowiada właściciel nieru-

chomości (bądź działający z upoważnienia właściciela prawny 

użytkownik, zarządca, administrator). 

Właściciel działki (bądź prawny użytkownik) może z tytułu 

prawa własności dochodzić rekompensaty szkód wynikających 

z niezgodnej z prawem wycinki drzewa lub jego niewłaściwej 

pielęgnacji. 

Kto może być sojusznikiem samorządu w działaniach na rzecz 

ochrony zieleni miejskiej?

Władze samorządowe powinny upatrywać sojusznika w rozwią-

zywaniu  problemów ochrony środowiska, w tym ochrony zieleni 

miejskiej, w całej społeczności lokalnej. W tym celu należy pod-

jąć działania, które przygotują mieszkańców do tej trudnej roli. W 

przygotowaniu odpowiedzialnego i wrażliwego na piękno przyrody 

społeczeństwa pomóc mogą szkoły. Powinny one zostać uznane za 

ważny czynnik kształtujący postawy społeczeństwa wobec środowi-

ska (Kowalak A. 2001). 

Propozycje zadań szkoły w ochronie zieleni miejskiej:

uświadomienie uczniom wyjątkowych przyrodniczych, krajo-

brazowych i kulturowych wartości terenów zielonych i zadrze-

wień ulicznych w miastach,

uwzględnienie tematyki zieleni miejskiej w opracowywaniu eko-

logicznych ścieżek międzyprzedmiotowych, 

piętnowanie postępowania sprzecznego z interesem środowiska 

i zachowań nieetycznych, 

wnioskowanie o objęcie ochroną wartościowych drzewostanów 

przydrożnych oraz pojedynczych drzew w parkach, na osiedlach 

i przy drogach. (fot. 11)

Kolejnym ważnym sojusznikiem miasta w rozwiązywaniu proble-

mów środowiskowych mogą być pozarządowe organizacje ekolo-

giczne.

Podsumowanie

Problem zieleni na terenach zabudowanych (miejskiej i wiejskiej) 

oraz zieleni przydrożnej rozpatrywać można na kilku płaszczy-

znach:

przyrodniczej

kulturowej

społecznej (świadomościowej)

etycznej

ekonomicznej (gospodarczej)

Niepokoi przewaga czynnika ekonomicznego (gospodarczego) nad 

pozostałymi. Chcąc poprawić stan zieleni wysokiej w miejscowo-

ściach i przy drogach należy zwrócić uwagę na jej pozamaterialną 

wartość. Pozwoli to także na bardziej przemyślane, racjonalne wy-

datkowanie środków na utrzymanie i pielęgnację tej zieleni. Bio-

rąc pod uwagę niski stan wiedzy naszego społeczeństwa na temat 

ochrony środowiska należy kształtować świadomość ekologiczną 

społeczeństwa, zaczynając już od jego najmłodszych roczników.

Społeczeństwo lokalne (a w szczególności młodzież szkolna i orga-

nizacje ekologiczne) powinno być postrzegane jako sojusznik sa-

morządu w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska.

dr inż. Adam Kowalak

Akademia Pomorska w  Słupsku
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Rys 1.  Rozkład sił naporu wiatru na drzewo o naturalnej koronie 

(Siewniak M., Bobek W. 2007)

Rys 2.  Rozkład sił naporu wiatru po nieprawidłowo wykonanej ko-
rekcie korony drzewa – statyka drzewa podkrzesanego. 
(Siewniak M., Bobek W. 2007)

Rys. 4.  Sposób prawidłowego wykonania zabiegu usunięcia gałęzi 
metodą „trzy na trzy” 
(Chachulski Z. 2000)

Rys. 3.  Sposób usunięcia suchych gałęzi drzew liściastych: a – cięcie 
usuwające, b – cięcie wyrównujące, c – przykład nieprawidło-
wego wykonania cięcia wyrównującego
(Chachulski  Z. 2000)
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Rok Żuław 2008 jest coraz częściej określany jako rok przełomu 

w lepszym poznaniu tego niedocenianego, nawet przez samych 

mieszkańców, regionu kraju. Do tej pory, jeśli wspominano o Żu-

ławach, to tylko w kontekście niepewnej, mało perspektywicznej 

przyszłości. Obecnie mówi się coraz częściej o delcie Wisły jako 

o obszarze szybkiego rozwoju. Po wieloletnich zaniedbaniach za-

czyna się myśleć o inwestowaniu w ten zapomniany zakątek kra-

ju. 

Konferencja Open Delta 2008 Wokół rzek została zorganizowa-

na jako swoiste uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych, które 

w ostatnich latach zostały zainicjowane w regionie, i które będą jesz-

cze kontynuowane. Konferencja poszerzyła ich zakres w wymiarze 

społecznym, popularnym. Stała się inwestycją „miękką” – w kapitał 

ludzki. Zmniejszyła lukę spowodowaną wciąż słabym wykorzysta-

niem olbrzymiego potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalne-

go Żuław.

Rzeki i kanały żuławskie od wieków były ważnym czynnikiem 

rozwoju gospodarczego – służyły jako trasy komunikacyjne, były 

elementem systemu melioracyjnego, dostarczały wody użytkowej 

i pitnej. Dziś są także ważnym składnikiem cennego zabytkowego 

krajobrazu i stanowią rdzeń produktów turystycznych.

Rozważania na temat żuławskich wód miały podczas konferen-

cji wieloaspektowy charakter. Dotyczyły zarówno historii, przyrody, 

melioracji, jak również spraw współczesnych, wiążących się z wy-

korzystaniem proturystycznym, czy też będącym elementem akty-

wizacji obywatelskiej. 

Podczas dyskusji stwierdzono, że pomysłów na praktyczne i po-

żyteczne wykorzystanie zasobów wodnych Żuław nie brakuje. Czas 

na znalezienie źródeł fi nansowania najlepszych i najskuteczniej-

szych projektów i działań.

Rangę konferencji podniosła obecność Bogdana Borusewicza – 

Marszałka Senatu RP. Pan Marszałek, nie tylko wraz z gospodarza-

mi Tadeuszem Studzińskim – Burmistrzem Nowego Dworu Gdań-

skiego i Barbarą Chudzyńską – Prezesem Klubu Nowodworskiego 

otworzył konferencję, lecz także wziął udział w dyskusji. Skorzystał 

również z okazji przepłynięcia się tramwajem wodnym po Tudze 

oraz zwiedzenia Muzeum Żuławskiego.

Ważnym stwierdzeniem, które padło podczas konferencji, był 

postulat zawarty w wypowiedzi dra Kazimierza Cebulaka dotyczący 

możliwości wpisania Żuław Wiślanych na Listę Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO. 

Klub Nowodworski dołożył wszelkich starań, aby ważne wyda-

rzenie odbywające się w stolicy Żuław przebiegało na odpowiednim 

poziomie merytorycznym i organizacyjnym. 

Klub Nowodworski dziękuje wszystkim naszym Partnerom za 

wsparcie, w tym zwłaszcza Urzędowi Miejskiemu w Nowym Dwo-

rze Gdańskim, który był w tym wypadku nie tylko instytucją zleca-

jącą i fi nansującą, ale również wsparł przedsięwzięcie pod wzglę-

dem logistycznym – możliwością skorzystania z jego zasobów ma-

terialnych i osobowych.

Grzegorz Gola

Konferencja Open Delta 2008 Wokół rzek

Wokół rzek
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Wydarzenia Roku Żuław 2008 skupiają w sobie wielowarstwowość 

i wielowątkowość regionu Żuław Delty Wisły. Open Delta została 

zainicjowana z potrzeby wyjścia ponad depresję; jest to impreza, 

której celem jest „otworzenie” Delty Wisły na zewnątrz lub do we-

wnątrz, poprzez realizację szeregu zdarzeń pobudzających do roz-

koszowania się wyjątkowością naszego regionu. 

Open Delta 2008 – Wokół rzek skupiała w sobie przede wszyst-

kim potencjał Żuław Delty Wisły. Z wielką przyjemnością przyję-

liśmy fakt, że choć jest to młoda impreza, spotkała się z uznaniem 

i stała się w tym roku jedną z imprez wiodących w ramach obcho-

dów Roku Żuław 2008 w Województwie Pomorskim. 

Po trzech obfi tych w wydarzenia dniach można było wyciągnąć 

tylko jeden wniosek: jeden z najmłodszych regionów w Polsce wciąż 

posiada potencjał młodości, z którego trzeba potrafi ć czerpać wie-

dzę, siłę i radość (mimo depresji). 

Tegoroczna edycja Open Delty – Wokół rzek rozpoczęła się 

w piątek 29.08.2008 konferencją „Wokół rzek” poświęconą żuław-

skim wodom, które są nieodzownym elementem krajobrazu Żuław. 

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły w szczególności hi-

storii, przyrody, melioracji, jak również turystyki i możliwości jej 

rozwoju na Żuławach. Podczas dyskusji podsumowującej konferen-

cję, stwierdzono że temat tak naprawdę jest otwarty, gdyż pomysłów 

na wykorzystanie zasobów Żuław nie brakuje. 

Konferencję na zlecenie Urzędu Miejskiego ze względu na swój 

potencjał i posiadaną wiedzę w tym zakresie przygotowało Stowa-

rzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego– Klub Nowo-

dworski. Uczestniczyło w niej ponad 40 osób, przedstawicieli róż-

nych instytucji z całego Województwa Pomorskiego. Udział w kon-

ferencji wziął również Pan Marszałek Bogdan Borusewicz, żywo 

zainteresowany tematyką Żuław. 

Istotnym punktem podczas tego spotkania było podpisanie 

przez przedstawicieli żuławskich samorządów Listu intencyjnego 

w sprawie reaktywacji drogi wodnej rzeki Tugi od Nowego Dworu 

Gdańskiego do ujścia Szkarpawy.

Wydarzeniem wzbogacającym konferencję była wystawa foto-

grafi czna Impresje rzeczne Piotra Sosnowskiego – mieszkańca No-

wego Dworu Gdańskiego, której towarzyszył koncert na wodzie. 

Mimo chłodu obecni na wystawie goście i mieszkańcy Nowego 

Dworu Gdańskiego i okolic byli zachwyceni oprawą i atmosferą nad 

Tugą (wystawa odbyła się na przyczółku dawnego mostu Stobbego 

w Nowym Dworze Gdańskim). 

W czasie gdy w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdań-

skim odbywała się konferencja, w Żuławskim Ośrodku Kultury gru-

pa dzieci uczestniczyła już w warsztatach „wodno-kanalizacyjnych” 

Sambora Dudzińskiego – aktora teatralnego, wokalisty, kompozy-

tora i multiinstrumentalisty z Wrocławia. Wybór tego a nie innego 

artysty nie był przypadkowy. To właśnie on pokazał dzieciom, jak 

fantastyczne dźwięki można „wydobywać” z wody. Niektóre z nich 

słyszymy na co dzień przechadzając się wzdłuż Tugi. Podczas warsz-

tatów dzieci uczyły się grać na instrumentach „wodnych” projektu 

i  autorstwa Sambora Dudzińskiego. Już tego pierwszego dnia przy-

gotowywały się do krótkiego wystąpienia na sobotniej scenie. 

W sobotę, 30 sierpnia od godziny 10:00 dzieci, młodzież, rodzi-

ce, goście mogli uczestniczyć w warsztatach plastycznych, wiązania 

węzłów, ekologicznych, „wodno-kanalizacyjnych”, słowem wspólnie 

spędzać czas przed i w Żuławskim Ośrodku Kultury. Tematem wio-

dącym tegorocznej Open Delty była woda i rzeki, stąd też podczas 

prowadzonych warsztatów nie zabrakło „lania wody”.

Od godzin popołudniowych rozpoczął się ruch na scenie. Od 

godziny 18:00 czarowali Żuławy i miasto zaproszeni artyści. Jako 

pierwszy wystąpił Sambor Dudziński z formacją Etno Funky Show. 

Wraz z dziećmi w ramach pokazu powarsztatowego zaprezentował 

efekty swojej pracy, a następnie z formacją Etno Funky Show wy-

śpiewał fantastyczny koncert. 

Podczas trwania Open Delty – Wokół rzek Nowy Dwór Gdański 

gościł delegację nowego miasta partnerskiego z Czech – Velka nad 

Velickou. W skład delegacji wchodził zespół muzyczny grający na 

smyczkach i cymbałach. Formacja wystąpiła zaraz po Etno Funky 

Show, wykonując jeden utwór z Samborem Dudzińskim, a następ-

nie przygotowany przez siebie koncert. 

Na koniec zauroczył wszystkich dźwiękiem i światłem były li-

der zespołu Kombi Sławomir Łosowski. Koncert Sławka Łosow-

skiego, jak się później okazało, ściągnął do Nowego Dworu Gdań-

skiego miłośników muzyki elektronicznej z całej Polski (Wrocław, 

Warszawa, Poznań) a także z zagranicy (Berlin). Koncert doczekał 

się również fantastycznych ocen na stronach internetowych miło-

śników muzyki elektronicznej, co stanowiło dodatkową promocję 

całej imprezy. 

W ostatnią niedzielę tegorocznych wakacji 31 sierpnia wciąż 

można było malować i wiązać węzły, a także bawić się podczas inte-

raktywnego spektaklu muzycznego „Do czego służy woda?” w wy-

konaniu grupy Zejman & Garkumpel. Charyzma i zaangażowanie 

muzyków ściągnęły całe rodziny na koncert, które chętnie uczestni-

czyły we wspólnych zabawach, śpiewach i tańcach na i przed sceną. 

Po zakończeniu części dla dzieci odbył się jeszcze koncert adre-

sowany w większym stopniu „do wszystkich”.

Na koniec w celu rozładowania trzech dni pozytywnego napię-

cia wystąpił kabaret DNO, bawiąc zgromadzoną licznie widownię 

mniej lub bardziej „depresyjnymi” skeczami.

Organizatorem Open Delty jest Urząd Miejski w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

Współorganizatorem: Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dwo-

rze Gdańskim

Wokół rzek 
Open Delta 2008

Otwarcie konferencji Prelekcja dr Michała Bulińskiego

Prelekcja dr Michała Bulińskiego Uczestnicy konferencji

Prelekcja dr Kazimierza Cebulaka Od lewej: Marszałak Senatu RP Bogdan Borusewicz, 
Tadeusz Studziński, Małgorzata Gładysz podczas rejsu na Tudze

Marszałak Senatu RP Bogdan Borusewicz  Ewa Romanow i Jerzy Boczoń wręczają nagrodę za pierwsze miejsce 
Natalii Grabowskiej w konkursie fotografi cznym o rzece Tudze 
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Przy organizacji i realizacji Open Delty – Wokół rzek pomagali:

Samorząd Województwa Pomorskiego 

Żuławski Bank Spółdzielczy 

Grupa Żywiec S.A.

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub 

Nowodworski

Ekoklub Salwinia – Nowy Dwór Gdański

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzynia

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. 

w Nowym Dworze Gdańskim 

PHU „Opitz” – Marek Opitz

Pracownia Florystyczna „Kawiata” 

Patronat medialny nad imprezą sprawowali:

TVP Gdańsk

Radio Gdańsk

Dziennik Bałtycki

Monika Jastrzębska-Opitz 

29-31 sierpnia 2008

W wystąpieniu skupię się na zaprezentowaniu początków, rozwoju 

i upadku żeglugi żuławskiej – towarowej i pasażerskiej. Do mini-

mum ograniczę informacje o dziejach regionu oraz charakterysty-

kę obszaru, gdyż są to fakty, jeśli nie powszechnie znane, to łatwo 

dostępne w literaturze przedmiotu; odwołam się do nich jedynie 

w celu naszkicowania ogólnego tła dla dziejów żuławskiej żeglugi. 

Ograniczone rozmiary prezentacji sprawiają, że pominę żeglugę na 

Kanale Elbląskim, którego zaledwie mała część znajduje się na Żuła-

wach i rzadko poruszać będę kwestię żeglugi na Zalewie Wiślanym, 

zaliczającej się raczej do żeglugi przybrzeżnej i morskiej niż śród-

lądowej. Moim zdaniem, w rozwoju żeglugi żuławskiej zauważyć 

można sześć etapów, które przedstawię poniżej. 

I.  Do końca XIII w. – rozwój szkutnictwa 
i początki żeglugi

Żegluga na Żuławach była ściśle związana z rozwojem osadnictwa, 

którego początki sięgają tu co prawda lat 2500-1700 p.n.e., ale trwa-

ły charakter osiągnęło ono znacznie później i było ściśle związane 

z narastaniem delty Wisły.1 

Żuławy nie stanowiły wówczas jednolitego obszaru osadniczego, 

a raczej „dynamiczne pogranicze”, na którym ścierały się wpływy 

słowiańskie, pruskie i krzyżackie. Wpływy te widać również w ów-

czesnym szkutnictwie i żegludze. 

Pierwsze źródła pisane informujące o osadnictwie nadwodnym 

i żegludze Słowian pochodzą z VI w.2 Najstarszymi środkami ich 

transportu wodnego były czółna, zwane popularnie dłubankami, 

drążone z jednego pnia drzewa, oraz tratwy. 3 W miarę wzrostu 

potrzeb transportowych dłubanki były modyfi kowane; między VII 

a IX w. zaczęto przybijać do ich burt klepki i w ten sposób powsta-

ła łódź klepkowa. W X w. jednostki te, dotąd wiosłowe, otrzymały 

maszt i żagiel.4

Dłubanki budowali i używali również Prusowie, z którymi wiąże 

się najstarszy znany okres dziejów szkutnictwa na prawym brzegu 

ujścia Wisły. Na pruskich cmentarzach odkrywano np. pochówki 

z I-III w. w dłubankach służących jako trumny.5 Z końca VIII w. 

pochodzi z kolei informacja o istnieniu Truso – portowo-handlo-

1  G. Gola, M. Opitz, Tiegenhof – Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański 

2001, s. 11; S. Mielczarski, W. Odyniec, Zarys dziejów regionu, w: Żuławy 

Wiślane, praca zbiorowa pod red. Bolesława Augustowskiego, Gdańsk 1976, 

s. 77-78; M. Sperski, Szlaki wodne delty Wisły, Warszawa 1981, s. 12-13; J. 

Szukalski, Żuławy Wiślane, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsza-

wa 1975, s. 76-77; 

2  J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, Prace Centralnego Mu-

zeum Morskiego w Gdańsku, tom X, Gdańsk 1995, s. 32-34. 

3  Ibidem, s. 30-31.

4  Ibidem, s. 30-34; S. Gierszewski, Wisła w dziejach Polski, Gdańsk 1982, s. 17. 

5  J. Litwin, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, Sztutowo 2002, s. 5.

wego ośrodka Prusów położonego nad Zalewem Wiślanym. 6 Od-

kryto tam ślady łodzi o burtach spajanych nitami żelaznymi, co jest 

wyraźnym nawiązaniem do szkutnictwa skandynawskiego.7 Były to 

łodzie płaskodenne, o wymiarach ok. 9-11 m długości i 2,5-3 m sze-

rokości.8 Ruch handlowy kierował się do Truso nie tylko ze Skan-

dynawii, ale również Nogatem, który wraz ze Szkarpawą stanowił 

wówczas główne ramię ujściowe Wisły.9

Między X a XIII w. dochodzi do intensyfi kacji osadnictwa na 

Żuławach. Na ich obrzeżach lokowane są duże ośrodki: Gdańsk, 

potem Elbląg i Tczew.10 U ujścia rzeki Świętej do ówczesnego Zale-

wu Wiślanego powstaje ważny ośrodek portowo-osadniczy: Nowy 

Staw.11 Wraz z rozszerzaniem się osadnictwa, zagospodarowaniem 

Żuław i kształtowaniem się (choć nie równoczesnym) w delcie Wi-

sły dwóch organizmów państwowych – państwa polskiego i pań-

stwa zakonnego, następuje intensyfi kacja transportu wodnego. Na 

XI-XII w. przypada szczyt rozwoju szkutnictwa słowiańskiego, a na 

koniec w XIII w. – szkutnictwa Elbląga, założonego przez Zakon 

Krzyżacki w 1237 r. Potwierdzenie tej tezy przynoszą trzy rodzaje 

źródeł:

1)  źródła dokumentacyjne, które potwierdzają istnienie na począt-

ku XIII w. żeglugi od ujścia Wisły w górę rzeki (dokument księ-

cia Świętopełka z lat 1220-1227) oraz informujące o żegludze na 

rzece Elbląg przy okazji informacji o założeniu miasta (kronika 

Piotra z Duisburga).12 

2)  źródła archeologiczne: wraki płaskodennych, kilkunastometro-

wych statków słowiańskich z X-XI w. odkryte w Gdańsku i wrak 

statku wykonanego w stoczni elbląskiej pod koniec XIII w., od-

kryty w Kobylej Kępie koło Sztutowa.13 

3)  źródła ikonografi czne: z końca XII w. pochodzi najstarsze przed-

stawienie łodzi słowiańskiej, ukazane na drzwiach katedry gnieź-

nieńskiej w scenach z życia św. Wojciecha. Jej wygląd i cechy 

techniczne są zgodne ze znaleziskami wraków łodzi słowiańskich 

z tej samej epoki.14 

6  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 11; S. Mielczarski, W. Odyniec, op.cit., s. 77-78; 

M. Sperski, op.cit., s. 12-13; J. Szukalski, op.cit., s. 76-77. 

7  J. Litwin, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, Sztutowo 2002, s. 6.

8  M.F. Jagodziński, Wikingowie i Truso, w: Pacificia terra. Prusowie-Słowia-

nie-Wikingowie u ujścia Wisły, Katalog wystawy, Malbork 2004, s. 60.

9  M. Rybczyński, Drogi wodne na Pomorzu, Toruń 1935, s. 2. 

10  S. Gierszewski, op.cit., s. 33.

11  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 11; S. Mielczarski, W. Odyniec, op.cit., s. 77-78; 

M. Sperski, op.cit., s. 12-13; J. Szukalski, op.cit., s. 76-77. 

12  J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 34-35.

13  J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 34-36; Idem, Szkut-

nictwo Zalewu Wiślanego, op.cit., s. 8-9; W. Ossowski, M. Krąpiec, Niektóre 

zagadnienia szkutnictwa późnośredniowiecznego na przykładzie wraku z Ko-

bylej Kępy, Przegląd Archeologiczny, Vol. 49, 2001, s. 86-88, 92, 99. 

14  J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 36.
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II.   Okres krzyżacki – rozkwit żeglugi miejscowej, 
zachodnie wpływy w szkutnictwie 
i początek handlu dalekomorskiego 

Na początku XIV w. Żuławy weszły w skład państwa zakonnego. 

Zakładane tu wsie były duże i zamożne, o nowoczesnym samorzą-

dzie, sprowadzano do nich niemieckich i holenderskich osadników, 

pozyskiwano nowe obszary dla osadnictwa. W 1343 r. prawa miej-

skie nadano Nowemu Stawowi, który stał się w następnych latach 

ważnym ośrodkiem handlowym Żuław.15 

Po przeniesieniu stolicy Zakonu do Malborka Żuławy stały się 

zapleczem rolniczym dla miasta.16 Zakon miał tu swój port drzew-

ny, do którego statki do przewozu drewna, tzw. holzschiff e dowoziły 

je Wisłą i Nogatem m.in. z okolic Międzyłęża i z lasu Mątowskiego.17 

Po zbudowaniu spichrzy nad Nogatem do Malborka przywożono 

drogą wodną, m.in. z Elbląga, zboże. Transportowano je specjalny-

mi dużymi statkami zbożowymi: szkutami, nassute i dubasami. Wę-

giel drzewny, ważny dla funkcjonowania zamku i miasta, był często 

przywożony statkami zwanymi koleschiff e z dworu w Szkarpawie. 

Statkami określanymi jako kalkschiff e przewożono również wapno 

i inne materiały.18 Wykorzystywano również szereg jednostek po-

mocniczych, z których największe były leichterschiff e – lichtany, 

używane do przeładowywania towarów z większych statków.19 

Funkcję magazynów zbożowych dla stolicy pełniły folwarki 

krzyżackie leżące wzdłuż Wisły i Nogatu. W wielu z nich, np. w Be-

mowie nad Starym Nogatem istniały małe przystanie, w których 

przeładowywano nie tylko zboże, ale i siano transportowane do 

Malborka płaskodennymi statkami podobnymi do promów, zwa-

nymi hayprahm.20 

Rozwój żeglugi spławowej na Żuławach w czasach krzyżackich 

potwierdzają źródła archeologiczne. Wraki lub relikty statków 

z tego okresu odkryto pod Zieloną Bramą w Gdańsku, w okolicach 

Elbląga, w starym korycie Nogatu oraz – na przełomie XVIII i XIX 

w. – w Nowym Dworze Gdańskim.21 

Miały one podobne cechy konstrukcyjne: płaskie dno, wrzeciono-

waty kadłub, od 22 do 24 m długości i od 3,12 m do 4,4 m szerokości.22 

Były to prawdopodobnie burdynki, o których informacje pojawiają 

się dla schyłku XIII w. wraz z przybyciem osadników z zachodniej 

Europy. W Gdańsku i Elblągu budowali oni statki dostosowane do lo-

kalnych potrzeb delty Wisły, ale według wzorów z Zachodu.23 W XV 

w. przewożono burdynkami małe ilości towaru, np. śledzie między 

Elblągiem, Malborkiem, a nawet Gdańskiem i Kownem.24 

Organizatorem spławu był przede wszystkim zakon krzyżacki 

i kupcy miejscy.25 Statki należące do Zakonu były wynajmowane 

15  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Sperski, op.cit., s. 12-15; J. Szukalski, 

op.cit., s. 78-80; R. Domżał, Porty i żegluga na dolnej Wiśle w XIII-XV 

wieku, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława 

Długokęckiego, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, 

Zakład Historii Średniowiecza, Gdańsk 2007, (maszynopis), s. 34.

16  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Sperski, op.cit., s. 12-15; J. Szukalski, 

op.cit., s. 78-80; R. Domżał, op.cit., s. 34. 

17  R. Domżał, op.cit., s. 75-76, 181.

18  Ibidem, s. 77-78, 174-176, 180, 181-183,192.

19  Ibidem, s. 183-184.

20  Ibidem, s. 54, 181.

21  Ibidem, s. 197-198, W. Ossowski, op.cit., s. 96, 99-100.

22  R. Domżał, op.cit., 199-200; W. Ossowski, B. Kościński, Wrak średniowiecz-

nego statku spod Zielonej Bramy w Gdańsku, Pomorania Antiqua”, tom 

XIX, s. 169-170.

23  R. Domżał, op.cit., s. 205; W. Ossowski, B. Kościński, Wrak średniowieczne-

go statku spod Zielonej Bramy w Gdańsku, op.cit., s. 171. 

24  R. Domżał, op.cit., s. 171-174.

25  S. Gierszewski, op.cit., s. 15.

jednemu lub kilku przewoźnikom na określony czas.26 Przeważa-

jąca większość statków śródlądowych należała jednak do szyprów 

wiślanych, którzy wraz z załogą i statkami byli wynajmowani i opła-

cani przez Zakon lub kupców, do których należały towary.27 Często 

zdarzało się, że pomiędzy szyprami a kupcami wybuchały spory. 

Kupcom zależało bowiem przede wszystkim na bezpieczeństwie to-

waru, a szyprom – na jak największym zysku; dlatego ładowali na 

statki więcej towaru niż było to dozwolone i bezpieczne.28 

W państwie krzyżackim zaczęło również rosnąć znaczenie 

handlu zamorskiego. W oparciu o rozległe rolnicze zaplecze oraz 

pośrednictwo handlowe rozwinęły się miasta portowe Gdańsk 

i Elbląg.29 Podstawowym towarem tego wczesnośredniowiecznego 

handlu była sprowadzana z zagranicy sól, a w okresie późniejszym 

– eksportowane zboże pochodzące przede wszystkim z Żuław.30 

III.  W państwie polskim – rozkwit żuławskiej gospo-
darki i żeglugi, holenderskie wpływy w szkutnic-
twie, rozkwit i upadek spławu wiślanego

Po II pokoju toruńskim w 1466 r. Żuławy znalazły się w granicach 

Rzeczpospolitej, która stała się głównym dostarczycielem towarów 

leśnych i rolnych do Europy zachodniej. Jej porty – Gdańsk i Elbląg 

– dzięki pośrednictwu handlowemu zapoczątkowanemu już w okre-

sie krzyżackim – rozkwitły.31 W XVI i XVII w. płynęło do nich rze-

kami tysiące statków, by potem z zamorskimi towarami powrócić 

do swych przystani; do połowy XVI w. w spławie tym uczestniczyły 

przede wszystkim regiony położone nad dolnym i środkowym bie-

giem Wisły.32 

Żyzne gleby i rozległe łąki Żuław sprzyjały rozwojowi rolnictwa 

i hodowli, a nadrzeczne położenie i bliskość portów – rozwojowi 

żeglugi, handlu i eksportu. W efekcie w końcu XV w. Żuławy weszły 

w nowy okres rozwoju. Złoty wiek przeżywał Nowy Staw, w czym 

dużą rolę odegrała rzeka Święta, główna wówczas arteria transpor-

tu produktów pochodzących z Żuław. Do rozkwitu gospodarczego 

Żuław przyczynili się holenderscy osadnicy, którzy przybywali tu 

od połowy XVI w. uciekając przed prześladowaniami religijnymi 

w swojej ojczyźnie. Specjalizowali się w osuszaniu gruntów oraz go-

spodarce rolno-hodowlanej.33

Żuławscy wytwórcy mieli większy udział w obrocie towarowym 

niż wytwórcy z innych dzielnic Polski. Ich produkty docierały na 

rynki Gdańska i Elbląga, a także eksportowane były na Zachód. 

W eksporcie tym najważniejszym towarem była pszenica. W głąb 

Polski wywożono z Żuław mięso i ryby łowione głównie w deltach 

Szkarpawy i Nogatu.34 

Żuławianie transportowali zboże do Gdańska i Elbląga własny-

mi statkami. Dominowały wśród nich mniejsze galary, zwane często 

26  R. Domżał, op.cit., s. 149.

27  Idem, s. 152, 155.

28  Idem, s. 150.

29  W. Ossowski, M. Krąpiec, Niektóre zagadnienia szkutnictwa późnośrednio-

wiecznego na przykładzie wraka z Kobylej Kępy, op.cit., s. 98.

30  S. Gierszewski, op.cit., s. 13; W. Ossowski, M. Krąpiec, Niektóre zagadnienia 

szkutnictwa późnośredniowiecznego na przykładzie wraka z Kobylej Kępy, 

op.cit., s. 98.

31 M. Rybczyński, op.cit., s. 2-3, 9-10; M. Sperski, op.cit., s. 28; J. Szukalski, 

op.cit., s. 40-43; W. Wszelaczyński, Drogi wodne, w: Żuławy Wiślane, praca 

zbiorowa pod red. Bolesława Augustowskiego, Gdańsk 1976, s. 353

32  S. Gierszewski, op.cit., s. 66.

33  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Rybczyński, op.cit., s. 36-37; M. Sperski, 

op.cit., s. 12-15; J. Szukalski, op.cit., s. 78-80, 93-94.

34  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 20-21; S. Mielczarski, W. Odyniec, op.cit., s. 

94.

łyżwami i lichtugami. Kupowali je od wracających z Gdańska fl isa-

ków i podwyższali burty za pomocą kilku klepek.35 

Żegluga odbywała się nie tylko na kupionych od fl isaków jed-

nostkach. Holenderscy osadnicy wprowadzili do żeglugi żuławskiej 

typ statku zwany szkutą żuławską, używaną do końca XIX w.36 Była 

ona podobna (lub nawet tożsama) z budowanymi od końca XVII 

w. w Elblągu małymi jednostkami towarowymi – tzw. szmakami, 

o ładowności od 50 do 80 łasztów, które były przejawem wpływów 

holenderskich w elbląskim szkutnictwie.37 Miały płaskie dno i małe 

zanurzenie, dlatego zaopatrzano je w płetwy mieczowe, mające za-

pobiegać dryfowi.38

Kształty i konstrukcje dużych wiślanych statków spławowych 

z XVI-XVIII w. wynikały nie tylko z potrzeb transportowych, ale 

również z warunków żeglugowych, którym musiały sprostać. Miały 

więc płaskie dna i rozchylone burty. Były to zarówno wiosłowe jed-

nostki tratwokształtne: komięgi, galary, byki, jak i wiosłowo-żaglo-

we statki o wrzecionowatych kształtach: szkuty– najpopularniejsze 

statki spławowe, dubasy, łyżwy, kozy.39 

Żegluga Żuławian nie obywała się bez przeszkód. Skarżył się na 

nią cech przewoźników elbląskich w XVI-XVII w. broniący swych 

członków przed konkurencją.40 Z kolei rada miejska Gdańska od 

1630 r. zakazywała Żuławianom handlu z innymi miastami; nie-

legalny obrót zbożem był jednak zbyt opłacalny, by zakazy te były 

skuteczne.41

Kolejne wojny, przemarsze i postoje wojsk, które spadały na Żu-

ławy od lat 30. XVII w. znacznie zubożyły gospodarkę i ograniczyły 

żeglugę.42 W drugiej połowie XVIII w., w efekcie niekorzystnej dla 

polskiego handlu polityki celnej Prus, zmniejszył się ruch na Wiśle, 

a Gdańsk utracił rolę głównego eksportera towarów z polskiego za-

plecza. Nastąpiła za to intensyfi kacja życia gospodarczego Elbląga, 

wyrażająca się wzrostem obrotów towarowych oraz napływem do 

portu elbląskiego wszelkiego typu statków.43 

IV.  W państwie pruskim i niemieckim 
– zmiany w tradycyjnym szkutnictwie 
i narodziny żeglugi parowej

W wyniku rozbiorów Żuławy weszły w skład państwa pruskiego. 

Gminy żuławskie zachowały część dotychczasowej autonomii. 

W okresie blokowania przez Prusy Gdańska Żuławianie masowo 

eksportowali zboże do Elbląga. 44 Pomimo emigracji do Rosji dużej 

liczby mennonitów, w I połowie XIX w. rolnictwo zaboru pruskie-

go rozwijało się.45 W II połowie XIX w. powstały nowe technologie 

związane m.in. z uprawą buraka cukrowego i rzepaku oraz przemysł 

przetwórczy.46 Budowano tu cukrownie, gorzelnie, olejarnie.47 

35  S. Gierszewski, op.cit., s. 104; B. Ślaski, Spław i spławnicy na Wiśle, Warsza-

wa 1916, s. 9. 

36  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13.

37  J. Litwin, Szkutnictwo Zalewu Wiślanego, op.cit., s. 16; Idem, Szkutnictwo 

i żegluga w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1992, s. 376. 

38  J. Litwin, Szkutnictwo i żegluga w Polsce przedrozbiorowej, op.cit., s. 371. 

39  S. Gierszewski, op.cit., s. ….; J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wie-

ku, op.cit., s. 39-41.

40  A. Groth, Port elbląski w XVI-XVIII stuleciu, Nautologia, 1-2/1992, s. 3.

41  P. Szafran, op.cit., s. 90-93, 107.

42  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Sperski, op.cit., s. 12-15; J. Szukalski, 

op.cit., s. 78-80.

43  S. Gierszewski, op.cit., s. 50-51; M. Rybczyński, op.cit., s. 37-38.

44  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Sperski, op.cit., s. 12-15; J. Szukalski, 

op.cit., s. 78-80.

45  S. Gierszewski, op.cit., s. 158. 

46  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 31.

47  S. Gierszewski, op.cit., s. 160.

Mimo rozwoju na Żuławach dróg lądowych i kolei – zwłaszcza 

wąskotorowej – ważnymi arteriami komunikacyjnymi pozostały 

szlaki wodne. W związku z rozwojem przemysłu przetwórczego 

przewożono nimi: węgiel, koks, maszyny, rudy metali, cukier bura-

czany, zboże, materiały budowlane, drewno.48 Transport śródlądo-

wy obsługiwał m.in. zakłady przemysłu przetwórczego w Nowym 

Dworze Gdańskim. Miasto (prawa miejskie otrzymało w 1880 r.) 

rozwinęło się także dzięki wybudowaniu w latach 1845-50 kanału 

Wisła-Zalew, łączącego się z Tugą w pobliżu Nowego Dworu Gdań-

skiego.49 W latach 1895-97 przewożono kanałem 200 tys. t towarów 

rocznie.50 

Do drugiej wojny światowej transport płodów rolnych i produk-

tów przemysłu przetwórczego korzystał nadal z jednostek drew-

nianych, o napędzie żaglowym. W XIX w. zniknęły dawne statki 

spławowe – szkuty i dubasy, komięgi i byki, łyżwy, jadwigi. Ustąpiły 

miejsca berlinkom, odrakom oraz zwykłym barkom – podobnym 

do berlinek, ale prostszym i bezpokładowym, krypom i całemu 

szeregowi innych małych jednostek (kozy, baty, koguciki). Były one 

mniejsze, lecz bardziej ładowne od dawnych jednostek.51 

Warto w tym miejscu wspomnieć o barkach, zwanych w końcu 

XIX w. kurakami – od niemieckiego kuragh – lub batami pruski-

mi. Były to jednostki z Zalewu Kurońskiego, pływające również po 

dolnej Wiśle, w okolicach Gdańska.52 Kuraki były bardzo podobne 

(lub nawet tożsame) z używanymi w żegludze żuławskiej tzw. no-

wodworskimi lomami z charakterystycznymi mieczami bocznymi, 

które od lat 70 XIX w. obsługiwały młyn i cukrownię w Nowym 

Dworze Gdańskim, zlokalizowane nad Tugą.53 

Na przełomie XIX i XX w. właściciele barek i berlinek byli za-

wodowymi szyprami. Na statkach mieszkali na stałe razem z ro-

dzinami. Pływali do Gdańska, Elbląga i Królewca oraz po kanałach 

żuławskich.54 

Prawdziwą rewolucją w transporcie śródlądowym było wejście 

do eksploatacji statków parowych. Na żuławskich drogach wodnych 

zagościły one na dobre od lat 40. XIX w. Pływały tu m.in. holowni-

ki warszawskiego armatora – Spółki Żeglugi Parowej na Rzekach 

Spławnych Królestwa hr. Andrzeja Zamoyskiego i jego następcy 

– Maurycego Fajansa. Od 1845 r. parowce spółki odbywały rejsy 

towarowo-pasażerskie między Gdańskiem, a Warszawą, przewozi-

ły towary tranzytem przez Prusy do Gdańska oraz Wisłą, Nogatem 

i Zalewem Wiślanym do Królewca. Towary przewożono w ładow-

niach bocznokołowców lub na barkach i krypach holowanych przez 

statki.55 

W odróżnieniu od dobrze rozwiniętego transportu towarowego, 

parowa żegluga pasażerska – wobec dobrze rozwiniętej komunikacji 

kolejowej – rozwijała się mniej dynamicznie. Wśród przewoźników 

pasażerskich wymienić można gdańską fi rmę: Spółka A. Gibsona 

i J. Klawitera, która od 1841 r. dwoma drewnianymi bocznokołow-

cami woziła ludzi na krótkie spacerowe rejsy po Wiśle oraz gdańską 

spółkę żeglugową Weichsel-Danziger Dampfschiff ahrt und Seebad 

A.G., powstałą w 1880 r. w rejonie Martwej Wisły.56 

48  Ibidem, s. 166.

49  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 31.

50  M. Sperski, Kanał Wiślano-Zalewowy, Jantarowe Szlaki, 2/1980, s. 39-41.

51  J. Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, op.cit., s. 43-44; B. Ślaski, 

Spław i spławnicy na Wiśle, Warszawa 1916, s. 18-19.

52  Ibidem, s. 18-19.

53  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 31, 72, 127.

54  B. Ślaski, s. 24-25.

55  Ibidem, s. 56, 69; S. Gierszewski, op.cit., s. 186.

56  W. Arkuszewski, op.cit., s. 73, 122-123.
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V.  Dwudziestolecie międzywojenne 
– zróżnicowana struktura transportów 
towarowych i rozkwit żeglugi pasażerskiej
Po zakończeniu I wojny światowej Żuławy Gdańskie i Wielkie 

weszły w skład Wolnego Miasta Gdańska, a Żuławy Elbląskie – 

w skład Prus Wschodnich.57 Sytuacja ta spowodowała, że na żeglugę 

na rzekach żuławskich w dwudziestoleciu międzywojennym składał 

się: transport polski, tranzyt niemiecki, ruch wewnętrzny Wolnego 

Miasta Gdańska i ruch towarowy między Wolnym Miastem Gdań-

skiem a Prusami Wschodnimi. 

Dominował transport między Polską a Gdańskiem. Przywóz do 

Gdańska był dwa razy większy niż wywóz. Z Polski wieziono cukier, 

zboże, mąkę i drewno, a z Gdańska: towary kolonialne, ryby, tłusz-

cze, bawełnę.58 Transport tych towarów odbywał się często statkami 

towarowo-pasażerskimi. Pierwszą stałą linię pasażersko-towarową 

z Torunia do Gdańska w latach 1927-1934 prowadziła fi rma Żeglu-

ga Parowa na Wiśle Ludwika Szymańskiego.59

W 1928 r. rozpoczął się tranzyt niemiecki do Prus Wschodnich: 

kanałem Bydgoskim, Wisłą, Nogatem, Szkarpawą oraz kanałem Wisła-

Zalew.60 Miał on szczególne znaczenie dla ruchu towarowego Elbląga; 

obejmował 70 % przywozu i prawie 100 % wywozu z tego miasta.61 

W ruchu wewnętrznym Wolnego Miasta Gdańska większość to-

warów transportowana była do Gdańska.62 Przywożono tu jednak 

ponad dwukrotnie mniej towarów niż przed wojną, a wywożono 

– ponad trzykrotnie mniej.63 Barkami przywożono tu zboże m.in. 

z Nowego Dworu Gdańskiego.64 

Żeglugę towarową prowadzono, poza tradycyjnymi barkami, 

krypami, galarami i łodziami, również parowcami. Specjalizowała 

się w niej Gdańska Spółdzielnia Transportowa.65

Ożywioną komunikację pasażerską na żuławskich drogach 

wodnych, m.in. w oparciu o 88 przystani, utrzymywali armatorzy 

z WMG. Ich statki pływały po porcie gdańskim, Zalewie Wiślanym 

oraz w delcie Wisły. Należały do nich m.in. „Fram” i „Sirena” pły-

wające pod banderą Weichsel A.G. Flotę żuławskich parowców two-

rzyły ponadto: „Elizabeth”, „Augusta”, „Oberon” i „Brunhilda”. „Au-

gusta” pływała na trasie Gdańsk-Graniczna (Grenzdorf) i obsługi-

wała ruch pasażerski między Nowym Dworem Gdańskim a Krynicą 

Morską i Elblągiem. Portem macierzystym „Brunhilde” był Nowy 

Dwór Gdański. Tu mieszkali jej armatorzy – bracia Zimmermann. 

Pływała po Tudze, Szkarpawie i Wiśle. Kilka razy w tygodniu kurso-

wała z Nowego Dworu do Gdańska wożąc ludzi i towary. W czasie 

wakacji i wolnych dni razem z „Elizabeth” zmieniały się w statki 

wycieczkowe i pływały do Krynicy Morskiej.66 W delcie żeglugę 

pasażerską utrzymywali również armatorzy z Elbląga i Królewca 

a także z centralnej Polski, jak np. powstała w 1927 r. Polska Żeglu-

57  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 13; M. Sperski, op.cit., s. 12-15; J. Szukalski, 

op.cit., s. 78-80.

58  M. Rybczyński, op.cit., s. 41, 47. 

59  W. Arkuszewski, op.cit., s. 134.

60  Ibidem, s. 41-42.

61  A. Wielopolski, Elbląg. Dzieje i przyszłość, Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń 1946, 

s. 18-19.

62  M. Rybczyński, op.cit., s. 43-44. 

63  T. Tillinger, op.cit., s. 29.

64  G. Gola, M. Opitz, op.cit., s. 33.

65  W. Arkuszewski, op.cit., s. 134.

66  F. Gronowski, Przewozy drogami wodnymi Żuław, Gospodarka Wodna, 

1958, zeszyt 7, s. 309; A. Tubielewicz, Aktywizacja żeglugi pasażerskiej na 

dolnej Wiśle, referat na konferencję „Aktywizacja transportu wodnego na 

Wiśle w powiązaniu z portami Gdańska i Gdyni”, Gdańsk 1980, s. 7; www.

klubnowodworski.pl; www.rzygacz.webd.pl.

ga Rzeczna „Vistula”, która w 1934 r. utworzyła linię wycieczkową 

z Warszawy przez Tczew do Gdyni.67 

VI.  PRL – początkowy rozwój i stopniowy zmierzch 
żeglugi śródlądowej

W czasie działań wojennych duża część infrastruktury żeglugo-

wej Żuław – statki, porty, drogi wodne – została zniszczona, a same 

Żuławy – zalane. W związku z tym żegluga na terenie włączonych 

do państwa polskiego Żuław odradzała się stopniowo. W 1948 r. 

upaństwowiono tabor armatorów prywatnych i spółdzielczych. Rok 

wcześniej uruchomiono przewóz towarów barkami na trasie Elbląg-

Gdańsk; do 1951 r. przewożono tędy jednak nie więcej niż 20 tys. t 

towarów rocznie.68 

Było to efektem niedoceniania transportu wodnego przez kie-

rownictwa utworzonych na Żuławach PGR-ów, zakładów przemy-

słowych i władze terenowe. W miarę postępu zagospodarowania 

Żuław następował wzrost przewozów wodnych do poziomu 115-

116 tys. w 1958 r. Wśród przewożonych towarów dominowały: pło-

dy rolne, materiały budowlane, surowce i wyroby przemysłowe.69 

Z powodu braku odpowiedniego taboru (100-tonowych barek 

żuławek), zdewastowania dużej części portów i przystani oraz tego, 

że żuławskie drogi wodne nie stanowiły jednolitego systemu żeglu-

gowego, przewozy rosły w wolnym tempie.70 

Od lat 60. następowały duże zmiany w przewozach towarowych. 

Małe i stare holowniki zastąpiono barkami motorowymi i pcha-

czami. Pchacze wymagały lepszych warunków żeglugowych niż 

holowniki, mogły więc być użytkowane tylko na części żuławskich 

dróg wodnych. Skierowano je głównie do transportu piasku i żwi-

ru na potrzeby zagłębi budowlanych. W efekcie zanikły przewozy 

różnorodnych ładunków z miejscowości żuławskich i postępowała 

dekapitalizacja nabrzeży i portów.71 W końcu lat 70. z transportu 

wodnego korzystało w zasadzie tylko budownictwo. Przewozy ro-

sły, lecz malały długości tras.72 W 1955 r. Żegluga Gdańska prze-

wiozła 119 tys. t ładunków na średnią odległość 77 km, a w 1978 

r. – 919 tys. t ładunków na średnią odległość 20 km.73 Regularne 

przewozy towarowe odbywały się na trasach: Elbląg-Malbork, Biała 

Góra–Malbork, Biała Góra–Elbląg, Piekło-Elbląg.74 Należy jednak 

pamiętać, że choć ilość przewożonych wodą towarów rosła, to że-

gluga śródlądowa zaspokajała wówczas, podobnie jak teraz, tylko 

około 1 % ogólnych potrzeb transportowych. 

Inaczej niż przewóz towarów, żegluga pasażerska w pierwszych 

powojennych latach cieszyła się powodzeniem, ze względu m.in. na 

brak transportu autobusowego. Odbywała się w regularnych rejsach 

i pełniła ważną rolę komunikacyjną. W 1946 r. uruchomiono re-

gularną linię pasażerską na trasie Gdańsk-Elbląg.75 W 1956 r. tabor 

pasażerski, którego armatorem była Żegluga Gdańska, składał się 

67  W. Arkuszewski, op.cit., s. 131; A. Tubielewicz, op.cit., s. 12.

68  B. Okoniewska, Małe porty Zalewu Wiślanego po 1945 r., Nautologia, nr 

3-4/1997, s. 24. 

69  F. Gronowski, op.cit., s. 309-310.

70  Ibidem, s. 309-310; W. Wszelaczyński, Drogi wodne, w: Żuławy Wiślane, pra-

ca zbiorowa pod red. Bolesława Augustowskiego, Gdańsk 1976, s. 366-367. 

71  M. Rusak, Aktywizacja transportu wodnego na Wiśle, referat na konferencję 

„Aktywizacja transportu wodnego na Wiśle w powiązaniu z portami Gdań-

ska i Gdyni”, Gdańsk 1980, s. 9-10.

72  Ibidem, s. 10.

73  Ibidem, s. 6.

74  W. Rydzkowski, Problemy aktywizacji transportu wodnego śródlądowego 

w rejonie województwa elbląskiego, referat na konferencję „Aktywizacja 

transportu wodnego na Wiśle w powiązaniu z portami Gdańska i Gdyni”, 

Gdańsk 1980, s. 9.

75  M. Rusak, op.cit., s. 4; www.zalew.org.pl/sztutwo.phtml.

z 11 statków o łącznej liczbie 1270 miejsc. Wśród nich przynajm-

niej kilka pamiętało początki XX w. i przed wojną pływało po szla-

kach wodnych Żuław pod banderami armatorów z Wolnego Miasta 

Gdańska, np. „Norbert Barlicki”, ex „Augusta”.76 

W latach 50. zmieniła się funkcja żeglugi pasażerskiej – z ko-

munikacyjnej na turystyczną. Przejawem tego była m.in. popular-

ność organizowanych od 1950 r. rejsów wczasowych: trwały 8 dni, 

obejmowały trasę Warszawa-Gdańsk-Warszawa i zwiedzanie nad-

wiślańskich miast. Jako „pływające domy wczasowe” służyły zbudo-

wane przed wojną bocznokołowce: „Bałtyk” i „Świerczewski”. 77

Na przełomie lat 50. i 60. dłuższe przewozy pasażerskie w rejo-

nie dolnej Wiśle zaczęły zanikać. W „Skróconym rozkładzie jazdy 

statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej” z 1959 r. wspomnia-

no jedynie o nieregularnej żegludze na trasie Gdańsk-Sztutowo 

i Gdańsk-Elbląg.78 Składały się na nią rejsy dla zorganizowanych 

grup wycieczkowych.79 W 1979 r. na żuławskich czarterach prze-

wieziono 20 tys. ludzi.80 Do końca lat 60. czartery obsługiwały stare 

bocznokołowce „Bałtyk” i „Traugutt”.81  W latach 60. regularne 

dłuższe linie były jednak likwidowane. Stare statki kabinowe odda-

no na złom, a nowych nie budowano.82 Wprowadzone do eksplo-

atacji SP-150 były stosunkowo małe, nie miały kabin, mogły więc 

być wykorzystywane tylko do kilkugodzinnych, dziennych rejsów. 

Pływano nimi na liniach Gdańsk-Elbląg, Elbląg-Malbork-Tczew, 

Gdańsk – Tczew oraz na rejsy spacerowe w okolicach Gdańska i El-

bląga.83 W 1980 r. Żegluga Gdańska przewiozła na tych trasach nie-

spełna 350 tys. pasażerów.84 

Żuławska żegluga śródlądowa ma ponad tysiącletnią tradycję. 

W jej rozwoju uczestniczyli przedstawiciele różnych narodowości. 

Na jej rozmiary wpływało powiązanie rolniczego zaplecza z ośrod-

kami miejskimi oraz włączenie Żuław do jednego organizmu pań-

stwowego. Jej znaczenie malało w miarę rozwoju środków i dróg 

transportu lądowego. Proces ten pogłębiał brak dbałości o szlaki 

wodne, dekapitalizacja portów oraz brak odpowiedniego taboru. 

Istotną rolę odegrały tu też prawdopodobnie inne czynniki związa-

ne z ogólną sytuacją regionu po 1945 r. W dużym stopniu zaprze-

paszczono wówczas dorobek cywilizacyjny Żuław, którego ważną 

elementem była również żegluga śródlądowa. 

Jadwiga Klim

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

76  A. Tubielewicz, op.cit., s. 7.

77  W. Arkuszewski, op.cit., s. 167.

78  Skrócony rozkład jazdy statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, 1959 r. 

Przedsiębiorstwo Państwowe Żeglugi Śródlądowej i Przybrzeżnej, s. 14. 

79  W. Arkuszewski, op.cit., s. 166. 

80  M. Sperski, Turystyka wodna na Żuławach Wiślanych, op.cit., s. 39.

81  W. Kałędkiewicz, P. Najmajer, T. Przanowski, Gdańsk – Zalew Wiślany. 

Szlak wodny. Brak roku i miejsca wydania, s. 29-30.

82  A. Tubielewicz, op.cit., s. 12-13. 

83  W. Arkuszewski, op.cit., s. 164-166.

84  M. Sperski, Turystyka wodna na Żuławach Wiślanych, Jantarowe Szlaki, 

4/80, s. 39.
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Na wstępie pragnę odnieść się do tytułu referatu. Może on budzić zdzi-

wienie. Czy Delta Wisły może mieć historyczno-geografi czny i muze-

alny wymiar? Po przekopaniu Mierzei Wiślanej między Mikoszewem 

i Świbnem, utworzeniu 31 stycznia 1895 roku Przekopu Wisły oraz 

po przegrodzeniu Wisły Gdańskiej, Szkarpawy z Wisłą Królewiecką 

i Nogatu zaczął się początek końca rozwoju delty. Jest ona defi niowa-

na deltą wewnętrzną zalewową (Zalewu Wiślanego). To historyczne 

wydarzenie związane z wielkim hydrotechnicznym dziełem zamknę-

ło długą epokę rozwoju systemu deltowego i otworzyło nowy jako-

ściowo etap wewnętrznych zmian modernizacyjnych, który trwa już 

ponad 100 lat. Wisła rozpoczęła budowę tak zwanej zewnętrznej del-

ty w Zatoce Gdańskiej. W tym kontekście przedmiotem referatu jest 

obszar historyczny Delty Wisły, na którym rozlokowane są bardzo 

liczne różnego rodzaju obiekty hydrotechniki rzecznej i polderowej, 

których pochodną jest specyfi czne środowisko geografi czne. Sądzę, 

że mamy do czynienia z pewnym fenomenem człowieka w krajobra-

zie kulturowym, którego elementami są dwie przestrzenie: położone 

powyżej i poniżej poziomu morza. Cały ten obszar można określić 

jako unikatowy obiekt dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Referat ma charakter okolicznościowy. Odnosi się do roku 2008 

ogłoszonego Rokiem Żuław. W związku z tym nadarzyła się okazja 

do pogłębionej refl eksji na temat dziedzictwa tego obszaru, który 

jest określany mianem Żuławy. Nie jest to jedyne określenie. Funk-

cjonują jeszcze inne terminy: Żuławy Wiślane, Żuławy Delty Wisły 

oraz Delta Wisły.

Referat został opracowany na potrzeby konferencji „Wokół rzek”, 

zorganizowanej w ramach festiwalu Open Delta 2008. W zaprosze-

niu na konferencję określone zostały tezy i zakres tematyczny oraz 

wyrażone jej cele. 

Czytamy między innymi: „Uroda Żuław delty Wisły nie jest 

zwykła. Jest ukryta, zakodowana w krajobrazie. Jego nieodłączną 

częścią są rzeki, kanały i rowy”. Od siebie dodam, że także poldery, 

wały, pompownie i inne urządzenia wodne i melioracyjne.

W magazynie samorządu województwa pomorskiego „Pomor-

skie” nr 1 ze stycznia-lutego 2008r. w artykule pt. „Kraina wydar-

ta wodzie” autorka Iwona Naliwajek stwierdza, że Rok Żuław to 

czas wzmożonej promocji tej wyjątkowej całości naszego regionu, 

a w podtytule „Odkryć Żuławy” sugeruje, że potencjał regionalny 

historii i kultury tego obszaru nie jest w pełni wykorzystywany. Wy-

daje się, że podobną intuicję wyraził Marek Opitz nadając wydane-

mu 10 lat temu albumowi tytuł „Żuławy czas przełomu”.

 Jesteśmy świadkami dyskusji i działań dotyczących cało-

kształtu na rzecz regionu Delty Wisły, jego właściwości i wartości. 

Ważne jest w tym kontekście rozbudzanie poczucia tożsamości re-

gionalnej poprzez pogłębianie wiedzy o miejscach zamieszkania. 

W 1986 roku sformułowano tezę o „tożsamości regionalnej”. Jej 

utrata następowała po okresie 1945-49 roku.

Uważam, że znajdujemy się obecnie w fazie końcowej kryzysu 

tożsamości. Na czym polegał ten kryzys? Podam kilka przykładów. 

Zacznę od swoich osobistych doświadczeń. W 1968 roku odby-

ło się Pierwsze Naukowe Seminarium Żuławskie zorganizowane 

przez Radę Naukowo-Ekonomiczną przy Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Gdańsku. Opracowałem i wygłosiłem referat pt. 

„Rekonstrukcja i optymalizacja systemu wodno-melioracyjnego na 

Żuławach delty Wisły”. Referat został opatrzony klauzulą „POUF-

NE”. Projekt generalny gospodarki wodnej i melioracji Żuław Del-

ty Wisły z 1985r., którego byłem generalnym projektantem, został 

opatrzony pieczątką „POUFNE”. Program gospodarczego rozwoju 

i zasady dalszego zagospodarowania Żuław Delty Wisły w latach 

1961-1975 do użytku Rad Narodowych miał nie tylko klauzulę 

„POUFNE”, ale dodatkową adnotację: „bez prawa publikacji”. To 

tylko niektóre przykłady.

W okresie PRL traktowano Żuławy jako jednorodny, homoge-

niczny region. Nie wyróżniano w środowisku geografi cznym (hy-

drografi cznym) obszarów położonych w depresji. Problematyka 

Delty Wisły jako regionu ze względów politycznych była na cenzu-

rowanym. Uroda Delty Wisły była zakodowana (termin użyty w za-

proszeniu do konferencji) w cieniu poprawności politycznej. A jak 

to się odbiło na mentalności? Obiekty hydrotechniczne pełniące 

funkcje strategiczne były niedostępne. Uważam, że jeszcze dziś ak-

tualny jest pogląd odnośnie odbudowy tożsamości. 

W Strategii kompleksowego rozwoju Żuław w okresie 1986-95 r. 

również umieszczono w pierwszym rzędzie struktury celów pod-

stawowych odbudowę tożsamości Żuław i Delty Wisły. Autorzy 

strategii mieli na myśli odzyskanie utraconej tożsamości, również 

w zakresie stosowanych pojęć. Używając terminu Żuławy w odnie-

sieniu do ziemi przyjmuje się jako pewnik, że ziemia (terytorium) ta 

jest czymś jak najbardziej stałym. Nie dopuszcza się myśli, że może 

ona podlegać przemianom i funkcjonować w dwóch postaciach 

geofi zycznych: przestrzeni lądowej i przestrzeni wodnej. Zwykle 

zakłada się, że człowiek całokształtem swej działalności formuje 

własne terytorium lokalne (regionalne), nadając mu specyfi czne ce-

chy. Właściwe jest w tym kontekście stwierdzenie, że człowiek jest 

twórcą terytorium regionalnego, nie w aspekcie jego zaistnienia, ale 

jego aktualnego stanu – krajobrazu kulturowego. Ziemia w postaci 

polderów depresyjnych, położonych poniżej poziomu morza, jest 

fenomenem specyfi cznie antropogenicznym, geofi zycznym. 

Odnosząc się do powyższych refl eksji należy zauważyć, że w po-

wszechnym użyciu są różne nazwy geografi czne: Żuławy, Żuławy 

Wiślane, Żuławy Delty Wisły oraz Delta Wisły. Rozważmy, co one 

oznaczają w aspekcie tożsamości. Według Geografi i fi zycznej Polski 

autorstwa Jerzego Kondrackiego Żuławy Wiślane jest to delta Wisły 

– niska równina o powierzchni 2460 km2, wytworzona przez napływ 

tej rzeki w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. 

Delta Wisły otwartym muzeum hydrotechniki 
i ojczyzną przybyszów

Port przy cukrowni w Nowym Dworze Gdańskim. Załadunek towaru przy mleczarni Szwajcara Leonarda Kriega

Załadunek przy cukrowni i młynie Helwiga Most Stobbego

Port – targ rybny w centrum Nowego Dworu Gdańskiego Przy przeprawie promowej w Cyganku/Żelichowie
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W Encyklopedii Powszechnej PWN czytamy natomiast: Żuławy 

Wiślane, część Pobrzeża Wschodniopomorskiego odpowiadająca del-

cie Wisły, stanowią równinę zbudowaną z nanosów rzecznych Wisły 

i jej ujściowych ramion (Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisły; po-

wierzchnia około 2500 km2). W tej samej encyklopedii pod hasłem 

Delta czytamy: płaski stożek napływowy tworzący się przy ujściu rze-

ki do zbiornika naturalnego (morze, jezioro) lub sztucznego wskutek 

nagromadzenia osadów rzecznych (żwiru, piasku, mułu); ma kształt 

zbliżony do greckiej litery delta (stąd nazwa). Obszary zajmowane 

przez delty mają różne rozmiary (np. delta Wisły– 1,6 tys. km2). 

Z różnic w powierzchniach – 2500 km2 i 1600 km2 – Żuław 

Wiślanych i Delty Wisły wynika, że są to różne zakresy znaczeniowe 

dwóch bliskoznacznych terminów. Nazwa Żuławy Wiślane kojarzy 

się z obszarem przyrodniczym związanym z użytkowaniem rolni-

czym ze względu na naturalną żyzność gleb madowych. Jednak Żu-

ławy Wiślane nie znajdują się tylko w delcie Wisły, jak to sugerują 

encyklopedie, również późniejsze. Żuławami nazywa się również 

ziemie w dolinach rzek, przykładowo: w dolinie Wisły – Żuławy 

Kwidzyńskie, w dolinie Odry – Żuławy Odrzańskie. Użycie nazwy 

Żuławy delty Wisły wskazuje jednoznacznie na ich alokację w delcie 

Wisły. A co oznacza samo pojęcie żuława?

Według Słownika języka polskiego żuława to obszar pokryty 

urodzajnymi madami powstały z osadów rzek przy ich ujściach do 

mórz, zwłaszcza w deltach. Wincenty Pol pisał: Kto się przypatrywał 

krainom żuławskim porównawczo, tworzącym się na ujściach wszel-

kich rzek, w morzach zamkniętych – ten mógł zrobić uwagę: że rzeki, 

tworzące ziemie żuławskie na swym ujęciu albo płynęły niegdyś, albo 

płyną dotąd przez lesiste obszary i uprowadzają z sobą leśne wody, 

niosące żuł leśny. Na starych niemieckojęzycznych mapach delty 

Wisły żuławę identyfi kuje się jako Werder z wyspą międzyrzeczną, 

z terytorium oblanym wodą. W ujęciach historycznych używano 

zlatynizowanych nazw Insula – Insula maior, jako wielka żuława, 

albo Insula minor – mała żuława. Stąd mamy nazwy Wielka Żuława 

Malborska, Żuława Steblewska, Żuława Fiszewska – wytworzone 

przez Wisłę oraz Żuławę Stegnieńską.

Konkludując należy stwierdzić, że żuława jest wytworem natu-

ralnym rzecznego procesu (deltotwórczego Wisły). Żuława, z na-

tury rzeczy położona powyżej poziomu morza, posiada naturalny, 

grawitacyjny odpływ. Jej pochodzenie jest autogeniczne. Zupełnie 

odmiennie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do terytorium 

położonego poniżej poziomu morza, nie posiadającego naturalnego 

odpływu. Oznacz to, że zostało ono utworzone z akwenu w wyni-

ku przedsięwzięcia hydrotechnicznego nazywanego polderyzacją. 

Dawniej w nazwie Żuławy i niziny w deltach Wisły i Nogatu lub 

Żuławy i poldery delty Wisły wyrażano ich różnorodne pochodze-

nie i cechy. Dopiero od 1945 r., a właściwie po 1949 r., zaczęła się 

utrwalać (ideologicznie – agrocentrycznie) nazwa Żuławy lub Żuła-

wy Wiślane, zaniedbując ich tożsamość – pochodzenie i rozwój.

Placówką odbudowy tożsamości Delty Wisły, rozwoju wiedzy, 

edukacji i promocji jest niewątpliwie Muzeum Żuławskie w Nowym 

Dworze, gdzie zgromadzono okruchy przeszłości Żuław – Małej Oj-

czyzny wielu narodów w różnych postaciach. Obiekty są „martwe”, 

ale w zetknięciu się ze zwiedzającymi ożywiają przeszłość. W mu-

zeum znajdują się m.in. materiały kartografi czne. 

Przywołuję mapę, jako świadka procesu rozwoju systemów i obiek-

tów hydrotechnicznych (co jest przedmiotem artykułu), ponieważ za-

wiera prawdziwy i wolny od interpretacji charakter tych dzieł utrwa-

lonych na powierzchni ziemi, zarówno lądowych jak i wodnych. Jako 

hydrotechnik i projektant, z racji praktycznej znajomości jej konstruk-

cji i użytkowania jestem do mapy emocjonalnie przywiązany. Mapa 

zawiera bowiem ogromną moc przekazu historycznego i kulturowego. 

Proszę pozwolić mi na dygresję: Pochylmy się nad mapą, aby ją odczy-

tać. Szczególnie nad starą mapą. Poniżej przekażę myśli artysty mala-

rza Henryka Wańka na temat mapy: „Dzieło malarskie rodzi się z na-

tchnienia apollińskiego i koncentruje się na pięknie, cokolwiek przez 

nie rozumiemy. Mapa zaś jest z inspiracji Hermesa, boga przestrzeni 

i wolności. Mapy, a szczególnie dawne, były przekazem sekretnym. Za-

wierały tajemną prawdę o świecie. Przeto tam – w obrazach malarskich 

– miało być piękno, a tutaj tajemnica prawdy. (Jednak wieloskalowe 

mapy topografi czne były tajne lub poufne – K.C.) Malowidła były ołta-

rzami lub wisiały w kościołach. Sanktuarium, którego ikoną jest mapa, 

to otwarta przestrzeń świata. Świątynią mapy jest rzeczywistość miejsc 

i dzielących je odległości. A także czas potrzebny na ich pokonanie”.

Powyżej stwierdzono, że pojęcie Żuław kojarzy się z terenami 

wiejskimi. Mówiąc Delta Wisły mamy na myśli również tereny zur-

banizowane: znajdujące się w zasięgu zagrożenia żywiołem wodnym. 

Mam tu na myśli miasto Gdańsk i obiekty hydrotechniczne, również 

jako znaki symboliczne.

Dzieje Gdańska z natury rzeczy związane są z zagrożeniem po-

wodziowym i ochroną przed powodzią, od samego początku powsta-

nia miasta, aż po dzień dzisiejszy. Z tej racji obejmują również dzieje 

ochrony przeciwpowodziowej miasta. Świadczą o tym liczne obiekty 

i budowle wodne, dzięki którym można odczytać dzieje i charakter 

miasta. Jest to miasto o lądowo – wodnym, a nawet wodno – lądowym 

charakterze, ponieważ w przeważającej części wyłoniło się z wody po-

przez nasypy, groble, tamy. Wystarczy wziąć plan Gdańska, przejść się 

po mieście i przejechać się po jego dzielnicach. Odnajdziemy świa-

dectwa – ulice: groble – Groble I, II, III, IV, Długa Grobla, Angielska 

Grobla; grodze – Grodza Kamienna; tamy – Tama Pędzichowska itd. 

oraz młynówkę – Kanał Raduni, jazy – przy Wielkim Młynie, wrota 

przeciwsztormowe – ulicę Sztormową itp.

Świadkami charakteru miasta są: owałowany Opływ Motławy, 

Stara i Nowa Motława, Kanał Kaszubski, kanały portowe i rzeka 

– królowa: Wisła, najpierw Leniwka, następnie Śmiała i w końcu 

Martwa, odliczając jej dzieje w mieście (w obecnych granicach). 

Wreszcie Przekop Wisły pod Świbnem, który obecnie poprzez wał 

przeciwpowodziowy graniczy z miastem. Charakter miasta odnaj-

dujemy również w znakach wodnych. Możemy je odnaleźć idąc 

wzdłuż Starej i Nowej Motławy. Między innymi w narożniku wiel-

kiego spichrza królewskiego na wyspie Ołowianka znajduje się znak 

wodny upamiętniający wielką wodę powodziową z 1829 r. W grani-

cach miasta znajdują się poldery. 

W Delcie Wisły znaczenie ma nie tylko polderowa gospodarka 

wodna, ale przede wszystkim polderowa gospodarka przestrzenna, 

która dotyczy głównie egzystencji depresji polderowych jako no-

wych terenów osadniczych. Polderowa infrastruktura hydrotech-

niczna stanowi fundamentalną osnowę techniczną dla innych infra-

struktur. Poldery są efektem cywilizacji hydraulicznej. W Europie 

kolebką tej cywilizacji są Niderlandy.

O cywilizacji (hydraulicznej) Cyprian Norwid napisał piękny wiersz

  Co dzień woda w okręt ciecze

  Nogę z łoża ani stąp;

  Co wieczora – O człowiecze

  W górę rękaw! – i do pomp.

  Pożegnałem, co kochałem,

  Upominek złączy nas;

  Ręką jedną – przestrzeń dałem,

  drugą ręką dałem czas.

Wystarczy wyraz „okręt” zamienić na „polder depresyjny” – obie 

rzeczy naznaczone są syndromem zatopienia i mamy metaforę egzy-

stencjalnej walki z żywiołem wodnym. Postać polderu jest czasoprze-

strzenią. Czy taki status przestrzeni zamieszkania istnieje w naszej 

wyobraźni i utrwalił się w świadomości mieszkańców i użytkowni-

ków polderów – przykładowo: Orunii, Olszynki, Nowotek, Nowako-

wa itp? Pamiętajmy, że w Delcie Wisły obejmującej tereny polderowe 

wiejskie i miejskie stanowią one 2/3 jej powierzchni. Tylko 1/3 obsza-

ru delty to żuławskie tereny z systemem grawitacyjnym.

Utrata tożsamości Delty Wisły dotknęła nie tylko Żuławy, depre-

sje polderowe, ale także sieć wodną w delcie Wisły. Jaskrawym przy-

kładem są szkice mapowe, mapy, które miały przekazywać prawdę 

a w rzeczywistości fałszowały rzeczywistość. Dotyczy to w szcze-

gólności Wielkiej Żuławy. Całą sieć wodną „podciąga się” pod sieć 

rzeczną. Nieważne, że Linawa jest kanałem pompowym wewnątrz-

polderowym. Jest ona nadal „rzeką”. Ma to znaczenie praktyczne, na 

przykład przy promocji turystyki wodnej. 

Wyruszajmy w teren, tam rozsiane są dzieła hydrotechniki po-

lderowej i rzecznej. Tam w tak zwanym krajobrazie kulturowym 

zawarta jest uroda ojczyzny przybyszów i ojczyzny dla przybyszów 

(jak tego chce odwiedzający swoje rodzinne strony profesor Peter 

J. Klassen). Tam w terenie znajduje się naziemny skarb dziedzic-

twa kulturowego i przyrodniczego delty. W tym mieści się również 

”Odkrywanie żuław i polderów”. W delcie Wisły znajdują się bardzo 

liczne zabytki hydrotechniczne w różnych postaciach: indywidual-

nych obiektów (szczególnie ponad sto pompowni), zespołów obiek-

tów, mało-, średnio-, i wielkoobszarowych polderów, obwałowań, 

naturalnych i sztucznych arterii wodnych. Niektóre z tych obiektów 

czynne są nieprzerwanie lub z przerwami od średniowiecza do dziś. 

Niestety wiele z nich nie istnieje (można je natomiast zobaczyć na 

fotografi ach w muzeum. O walorach zdjęć fotografi cznych najlepiej 

wie Marek Opitz – myślę, że oczekiwane nowe wydanie albumu bę-

dzie już nosiło inny tytuł). Są to zabytki z czasów przedkrzyżackich, 

krzyżackich, olenderskich, pruskich, gdańskich oraz polskich. Roz-

maite obiekty: punktowe, linearne i obszarowe, były wielokrotnie 

niszczone pod naporem wody, lodu, sztormów i człowieka, w cza-

sach pokoju i wojny. Różni dawniejsi i nowi przybysze odbudowy-

wali je, przeważnie w pierwotnych i nabytych postaciach i formach. 

To dowodzi o ich pierwotnych właściwościach, o wielopokolenio-

wym budownictwie i użytkowaniu.

Na konferencji „Wokół Rzek” wypada wyróżnić Wisłę, a w szcze-

gólności „Przekop Wisły” jako największe dzieło hydrotechniki rzecz-

nej w Delcie Wisły, a także podjąć refl eksję o nazywanej Królową rzek 

żuławskich Tudze i jej promocji. Wisła jest dziś główną arterią wodną 

odprowadzającą wodę z dorzecza przez deltę bezpośrednio, jak gdy-

by tranzytem, do Zatoki Gdańskiej. Od Białej Góry do ujścia nie ma 

ona dorzecza. W zasadzie dzieli dziś deltę na dwie części: zachodnią 

i wschodnią. Wisła została uregulowana. Jej koryto jest dwudzielne. 

W okresie letnim, w zależności od wielkości przepływu, prowadzi fale 

wezbraniowe korytem obwałowanym, a mniejsze wody „średniej ilo-

ści” uregulowanym ostrogami łożyskiem. W zimie spływ lodu i śryżu 

odbywa się przeważnie łożyskiem. Tam też powstają zatory lodowe, 

które są likwidowane lodołamaczami.

Wisła płynie dziś do Zatoki Gdańskiej od 31 stycznia 1895 roku. 

Data ta ma dla delty Wisły historyczne i kulturowe znaczenie. Przed 

przekopaniem mierzei głównymi arteriami wodnymi w delcie były: 

Wisła Gdańska (Leniwka), Śmiała Wisła, Szkarpawa z Wisłą Króle-

wiecką, Nogat z Kanałem Jagiellońskim i rzeką Elbląg. Wszystkie te ob-

wałowane rzeki były źródłem zagrożenia żywiołem wodnym, katastro-

falnych powodzi i topieli. Po przegrodzeniu Wisły Gdańskiej, Szkar-

pawy i Nogatu śluzami i wrotami przeciwpowodziowymi stało się coś 

bardzo ważnego w długowiecznej historii Delty Wisły. Wody wiślane 

opuściły swoją tak zwaną wewnętrzną deltę. Swój żywot hydrologiczny 

zakończyło deltowe ujście Szkarpawy i deltowe ujście Nogatu do Zale-

wu Wiślanego. Delta Wisły stała się hydrologiczne martwa.

Skończyła się historia rozwoju wewnętrznej delty, a zaczęła 

historia delty zewnętrznej w Zatoce Gdańskiej. Była to epokowa 

przemiana hydrologicznego ustroju Delty Wisły, ale także w pewnej 

mierze i skorelowanego z Wisłą Zalewu Wiślanego.

Pragnę podkreślić, że koncepcja przekopania mierzei i regulacja 

Wisły na wielką wodę była przejawem tak zwanej „polskiej myśli 

technicznej, ponieważ to inżynier Woyten, major wojsk polskich 

i członek Korpusu Pionierów przedstawił swoją koncepcję regulacji 

Wisły wraz z przekopaniem mierzei w 1768 roku na pokrzyżackim 

zamku w Malborku. Miało to miejsce w czasie rozmów komisji kró-

lewskiej z przedstawicielami samorządów wodnych oraz lokalnych 

władz z Malborka, Gdańska i Elbląga.

Natomiast Parlament Pruski w dniu 20 czerwca 1888r. podjął 

ustawę o założeniu Związku Wałowego Wisły – Nogatu (Weichsel 

– Nogat – Deichverband). Było to zwieńczeniem pewnego etapu na 

drodze rozwoju samorządów wodnych, który polegał na połączeniu 

trzech związków wałowych: gdańskiego, malborskiego i elbląskiego, 

z siedzibą w Gdańsku. Nowy związek wałowy otrzymał rok później 

specjalny statut na podstawie dekretu cesarza Prus Wilhelma II z dnia 

20 czerwca 1889 roku, który składał się aż z 69 paragrafów. Zawierał 

on również szczegółowe regulacje, jak na przykład parametry tech-

niczne utrzymania stanu wody na Wiśle pod względem przeciwpo-

wodziowym, na poziomie 11m dla wodowskazu w Tczewie.

Poniżej zestawiłem (poza wyżej wymienionym Przekopem Wisły) 

ważniejsze, ciekawsze obiekty hydrotechniczne i melioracyjne (z ich 

charakterystyką), które mają historyczny rodowód, czyli są żywymi 

zabytkami kultury i cywilizacji hydraulicznej w Delcie Wisły.

1.  System polderowy i grawitacyjny Wielkiej Żuławy. Jest on porów-

nywalny co do wielkości z największymi polderami holenderskimi 

i składa się z dwóch megapolderów o zbliżonych powierzchniach 

około 21.000 ha każdy. Obszar tej dużej wyspy międzyrzecznej 

wynosi 83120 ha. Polder Chłodniewo jest odwadniany przez me-

gapompownię zaopatrzoną w trzy agregaty pompowe o wydajno-

ści 3 razy po 7 m3/s. Pompownia jest żywotnym zabytkiem hy-

drotechniki wpisanym do rejestru zabytków. Pełni dwie funkcje: 

egzystencjalną dla całego polderu i melioracyjną.

  Jest ona bardzo ciekawym obiektem turystycznym. W dniu 27 

marca 1945 na rozkaz Wehrmachtu przerwano prawy wał wi-

ślany w Czerwonych Budach i polder został zatopiony w czę-

ści depresyjnej. Odwodnienie z osuszeniem trwało ponad dwa 

lata. Druga wielka pompownia polderu, Osłonka, jest bliźniaczo 

podobna, jeżeli chodzi o parametry wydajności pompowania. 

Spotkał ją podobny los. Ten polder został w marcu 1945 roku 

również zatopiony. Jego odwodnienie i osuszenie zakończyło się 

w 1949 roku. Jedynym naturalnym ciekiem wodnym o ciekawej 

historii jest Święta – Tuga rozdzielająca wyspę na dwie części. 

Ma ona duże znaczenie dla Nowego Dworu i Nowego Stawu.

  Wokół Wielkiej Żuławy znajduje się interesujący (lecz niewykorzy-

stany) szlak wodny dla wodniaków, tak zwana „Pętla Żuławska”.

2.  System polderowy trójkanałów na Żuławach Gdańskich. Skła-

da się on z trzech obwałowanych kanałów, kilkunastu pompowni 

i trzech polderów wielosekcyjnych, dwóch wrót przeciwsztormo-

wych i specjalnej pompowni sztormowej. System ten rozwijał się od 
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XIV wieku i w istniejącej konfi guracji funkcjonuje od końca XIX 

wieku. Ostatnio rozszerzono funkcje systemu. Pod względem tech-

nologicznym obiekty stały się hybrydą grawitacyjno – pompową. 

Bardzo ciekawy jest węzeł wodny systemu nad Martwą Wisłą.

3.  System polderowy basenu jeziora Druzno. To najciekawszy obiekt 

przyrodniczo – techniczny w delcie na Żuławach Elbląskich. Skła-

da się on z kilkudziesięciu małych polderów i pompowni oraz cie-

ków wodnych obwałowanych odprowadzających wodę z polderów 

do jeziora. Wewnątrz polderów znajduje się gęsta sieć kanałów 

i rowów pełniących funkcje odwadniające i nawadniające. System 

jest bardzo kosztowny i trudny w eksploatacji. Od XVI wieku, kie-

dy powstał, zwiększała się ilość małych polderów zmniejszających 

obszar jeziora. Od 1945 roku rozpoczął się proces w odwrotnym 

kierunku. Zmniejsza się powierzchnia polderów, powiększa zaś 

z powrotem obszar jeziora. Jezioro jest rezerwatem przyrody.

4.  Zespół nadzalewowych polderów o charakterystycznych właści-

wościach: przylądowych (Kobyla Kępa, Rubno) i wysp między-

rzecznych (Grochowo, Marzęcino. Nowotki, Nowakowo).

5.  Pompownie i stacje pomp. Jest ich 106 sztuk z tym, że te pierw-

sze pełnią funkcję egzystencjalną i melioracyjną, te drugie zaś 

tylko funkcje melioracyjne (w tak zwanym kryzysie tożsamości 

nie rozróżnia się tej podstawowej różnicy)

6.  Kanał Żeglugowy Nogatu. Jest to skanalizowana część Nogatu 

z czteroma stopniami zaopatrzonymi w śluzy komorowe i jazy: 

Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo.

7.  Węzeł wodny w Białej Górze tylko częściowo wchodzi w skład 

skanalizowanego Nogatu, ale jest powiązany funkcjonalnie z bu-

dowlą hydrotechniczną Linawy. Ten węzeł jako jednolity obiekt 

jest żywym zabytkiem hydrotechniki.

8.  Śluzy komorowe żeglugowe, a właściwie wmontowane w nie 

wrota przeciwpowodziowe w Przegalinie (kiedyś nazywane Ro-

żankowo), Gdańskiej Głowie i Białej Górze.

9.  Kanały – stare młynówki wodne: Kłodawski, Raduński, Tczewski, 

Juranda, dawna „Młynówka Elbląska” dziś zwana Fiszewską.

10. Kanał Jagielloński ze starymi wrotami.

11.  Nieczynne wały wielkich wód wiślanych: Wisły, Nogatu, Mar-

twej Wisły, Szkarpawy.

12. Opływ Motławy z budowlami przeciwpowodziowymi.

13.  Rozwójka z wrotami przeciwpowodziowymi.

14. Strażnice wałowe wiślane i innych wałów.

15. Przegaliński Węzeł Wodny ze starą żeglugową śluzą komorową.

16. Wielki Młyn w Gdańsku z jazami.

(Niektóre z wymienionych systemów i obiektów były prezento-

wane na Międzynarodowym Seminarium na Politechnice Gdań-

skiej dotyczącym zabytków techniki /11-14 maja 1993r/) 

W delcie Wisły istnieje jeszcze niezliczona ilość interesujących 

i ciekawych obiektów i urządzeń hydrotechniki, które nie zostały 

tu wymienione.

Przechodzę do konkluzji. W Nowym Dworze znajduje się Mu-

zeum Żuławskie, które dobrze spełnia swoją rolę. W kontekście tego, 

co przedstawiłem w referacie uważam, że muzeum to powinno stać 

się centrum intelektualnym i promocyjnym Delty Wisły w zakresie 

dziedzictwa hydrotechniki i cywilizacji hydraulicznej w wymiarze 

międzynarodowym. Natomiast powszechnie dostępnym miejscem 

prezentacji tych dzieł i dóbr, jak gdyby z natury rzeczy znajdujących 

się w terenie, byłoby „otwarte muzeum hydrotechniki i ojczyzny 

przybyszów” pod gołym niebem.

Odnośnie waloryzacji takiego fenomenu obszarowego i przed-

sięwzięcia można powołać się na Kartę Praw Dziedzictwa opraco-

waną przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS– Międzynarodo-

wej Rady Ochrony Zabytków, według której:

1.  Dziedzictwo kulturalne stanowi na równi ze środowiskiem natu-

ralnym nieodłączną część ziemi na której powstało, podkreślając 

jej tożsamość.

2.  Dziedzictwo kulturalne odziedziczone po przeszłych pokole-

niach stanowi dobro ogólnoludzkie i winno być przekazywane 

przyszłym pokoleniom.

Cały obszar historycznej Delty Wisły jest niewątpliwie unikal-

nym wielkoprzestrzennym otwartym obiektem muzealnym pod 

gołym niebem. Nie jest skansenem. Uważam za realne, że tak znale-

zienie się tego unikatowego obiektu na Liście Światowego Dziedzic-

twa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Przedstawia on bo-

wiem tradycję i zachodzące na przestrzeni wieków przemiany Delty 

Wisły ze środowiska przyrodniczego w kulturowe, następujące na 

przestrzeni ostatniego tysiąclecia dzięki hydrotechnice i technologii 

oraz melioracji. Krajobraz kulturowy powstały w wyniku współpra-

cy przybyszów jest żywotny od średniowiecza do chwili obecnej. 

Należy opracować tak zwaną „mapę drogową” dojścia do tego celu.

Niniejszy tekst kończę następującym przesłaniem: Delta Wisły 

to historyczna kraina, która przeżyła najgłębszą przemianę natural-

nego krajobrazu. Tu mówią wieki: dzieje delty były Wisłą pisane, 

a historię tworzyli i przeżywali ludzie. Specyfi ka życia ziemi i jej 

mieszkańców polega na obcowaniu z siłami przyrody oraz zrozu-

mieniu zjawisk i procesów deltowego Ekolandu Wisły – unikalnego 

żywego zabytku krajowego i europejskiego dziedzictwa przyrody 

i hydrotechniki. Zapraszam do zwiedzania tej krainy na wolnym 

i świeżym powietrzu.

dr inż. Kazimierz Cebulak 

Delta Wisły: układy terytorialne żuławskie i polderowe (depresyjne)

Podziały geomorfologiczny i hydrologiczny (w aspekcie przeciwpowodziowym i melioracji wodnej) w ha

geografi czny

Żuławy Delty Wisły

Terytoria odwadniane 
grawitacyjnie poza 

zasięgiem oddziaływa-
nia morza 

 (Żuławy właściwe 
– górne)

Terytoria polderowe odwadniane mechanicznie w zasięgu
 oddziaływania morza

Powierzchnia 
łącznie
i w %

depresje – tereny położone 
poniżej poziomu morza 

– zatapialne

tereny przydepresyj-
ne położone powyżej 

poziomu morza 
– niezatapialne

pom-
pownie 

Razem

Żuławy Wielkie  25 648  18 040  39 432 12  57 472  83 120 49

Żuławy Gdańskie  12 802  8 290  18 038 28  26 328  39 130 23

Żuławy Elbląskie  11 970  19 090  17 070 65  36 160  48 130 28

Ogółem i w %  50 420 30  45 420 (38)  74 530 (62) 105 119 960 70 170 380 100

Uwaga: 
1.  tabela obejmuje obszary w administracji Wojewódzkich Zarządów  Melioracji i Urządzeń Wodnych woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
2. tabela nie obejmuje całego obszaru Delty Wisły 
3. tabela nie obejmuje obszaru międzywali rzek
4. procenty w nawiasach dotyczą terytoriów polderowych

K. Cebulak (2003r.)
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Żuławy Wiślane są krainą o wyjątkowym, niepowtarzalnym cha-

rakterze i krajobrazie; wyróżniają się m.in. specyfi ką swej szaty ro-

ślinnej, tj. roślinnością (zbiorowiskami roślinnymi) oraz fl orą (ze-

stawem gatunków roślin). 

W ukształtowaniu się współczesnej szaty roślinnej Żuław najwięk-

szą rolę odegrały takie czynniki, jak: 

woda, 

wyjątkowo żyzne gleby – mady,

działalność człowieka. 

Najistotniejszymi elementami szaty roślinnej w krajobrazie Żuław 

są zbiorowiska (wraz z ich fl orą):

roślinności wodnej, szuwarowej i nadwodnej,

segetalne pól uprawnych,

użytków zielonych,

ruderalne: wałów, przydroży, terp, miejscowości, starych cmen-

tarzy,

zaroślowe i leśne. 

Roślinność wodna zajmuje liczne rowy melioracyjne – od małych 

i okresowo wilgotnych po duże kanały, drobne cieki, rzeki, zbiorniki 

wodne – od stawów po jezioro Druzno. Jest ona wyjątkowo bogata 

i zróżnicowana; obok pospolitych zespołów, jak np.:

rzęsy drobnej i rzęsy trójrowkowej,

rogatka sztywnego, wywłócznika kłosowego i włosienicznika 

krążkolistnego, 

moczarki kanadyjskiej,

okrężnicy bagiennej,

żabiścieku pływającego i osoki pływającej,

grążela żółtego i grzybieni białych (zespół „nenufarów” – lilii 

wodnych), 

obecne są rzadsze, a nawet bardzo rzadkie w kraju zespoły:

wgłębki wodnej i wgłębika pływającego,

bardzo bogate i urozmaicone zespoły rdestnic (kilkanaście ga-

tunków),

zamętnicy błotnej, 

salwinii pływającej,

wolfi i bezkorzeniowej i rzęsy garbatej,

grzybieńczyka wodnego. 

Roślinność wodno-nadwodna oraz szuwarowa również obejmuje 

zarówno pospolite zespoły, jak m.in.:

trzciny pospolitej,

pałki wąskolistnej i pałki szerokolistnej,

manny mielec oraz manny jadalnej,

mozgi trzcinowatej,

kosaćca żółtego,

tataraku zwyczajnego,

turzyc, a zwłaszcza turzycy brzegowej,

jeżogłówki gałęzistej i jeżogłówki pojedynczej,

oczeretu jeziornego,

szaleju jadowitego i turzycy nibyciborowatej,

kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej,

a także rzadsze w skali Pomorza, a nawet Polski, jak: 

łączenia baldaszkowego, 

strzałki wodnej,

brodobrzanki wodnej i zamokrzycy ryżowej,

oczeretu Tabernemontana.

W zbiorowiskach szuwarowych na Żuławach trafi ają się nierzadko 

gatunki słonolubne (halofi lne), jak m.in.:

arcydzięgiel nadbrzeżny,

aster solny,

aster wierzbolistny,

sit Gerarda,

mlecz błotny,

sitowiec nadmorski,

inne rzadsze gatunki, jak np.:

groszek błotny, 

niezapominajka darniowa,

rutewka wąskolistna,

starzec błotny.

Zbiorowiska roślinności nadwodnej, w tym ziołorośli i zbiorowisk 

„welonowych”, są bogate i urozmaicone, z udziałem rzadkich w kra-

ju gatunków, jak np. w zespołach:

arcydzięgla nadbrzeżnego i kielisznika zaroślowego, 

kielisznika i sadźca konopiastego, oraz kielisznika i pokrzywy, 

a także kielisznika i kanianki pospolitej,

starca nadrzecznego oraz starca bagiennego, 

uczepów – krajowych i amerykańskich, 

nawłoci amerykańskich oraz rudbekii.

Specyfi ka gleb oraz warunków klimatycznych sprawia, że zbiorowi-

ska pól uprawnych na Żuławach również są specyfi czne.

Specyfi ka dotyczy już samego zestawu upraw; najczęściej uprawiane 

są tu:

pszenica, buraki cukrowe, rzepak i kukurydza, 

rzadziej – ziemniaki, peluszka, 

relatywnie często – uprawy jarzyn, jak np.: marchwi, selera, pora 

oraz uprawy specjalistyczne – jak np. kminku, gorczycy białej, 

ogórecznika.

Przy mniejszym zastosowaniu herbicydów objawia się ogromna buj-

ność i bogactwo zbiorowisk segetalnych; szereg z nich spotkać moż-

na w skali kraju jeszcze tylko w dnach dolin dużych rzek, zwłaszcza 

Wisły. Wyróżniają się obecnością szeregu gatunków, takich jak np.:

komosa jesienna, komosa wielonasienna oraz sina i czerwona,

chwastnica jednostronna, wyczyniec polny, babka wielonasienna,

mlecz polny, zwyczajny i kolczasty, psianka czarna, szarłat, wil-

czomlecz drobny, żółtlice, skrzyp błotny. 

Użytki zielone, oprócz upraw roślin pastewnych (np. lucerny siew-

nej, koniczyny łąkowej w mieszance z trawami), mimo najczęściej 

intensywnego zagospodarowania, wyróżniają się w szeregu płatów 

specyfi ką roślinności i obecnością rzadszych gatunków.

Taksonami, które wyróżniają pastwiska Żuław, są m.in.:

bodziszek łąkowy,

gatunki słonolubne, 

gorczycznik prosty,

rzepichy, a zwłaszcza błotna i leśna, a nawet chrzanolistna,

skrzyp błotny,

starzec gorczycznikowy, 

szczawie, a m.in. szczaw wodny, szczaw omszony i szczaw żółty,

żywokost lekarski. 

Roślinność ruderalna

Wały są zróżnicowane; w zależności od podłoża i stopnia utrwalenia 

roślinnością występują na nich urozmaicone zbiorowiska z udzia-

łem interesujących gatunków, w tym – z łąk świeżych, muraw, zioło-

rośli oraz układów segetalnych i wydepczyskowych, jak m.in.:

bniec czerwony, 

goryczel jastrzębcowaty,

jastrzębce – kosmaczek i baldaszkowaty,

kostrzewa trzcinowata,

lebiodka pospolita, 

lepiężnik różowy,

mikołajek płaskolistny,

niezapominajka skąpokwiatowa,

przytulia właściwa, 

sałata kompasowa, 

świerząbek bulwiasty,

tobołki przerosłe, 

turzyca wczesna. 

Terpy – wzgórki usypane dla zbudowania siedliska ludzkiego – za-

równo aktualnie wykorzystane, jak też porzucone, bez śladów do-

mostwa. Obecność zarówno interesującego zestawu drzew i krze-

wów, zachowanych bylin ozdobnych, jak też bujnej roślinności ru-

deralnej z rzadkimi gatunkami antropofi tów. 

Miejscowości, o specyfi cznych warunkach, związanych z względnie 

wysoką wilgotnością tych terenów, a jednocześnie z łagodnością tu-

tejszego klimatu, dają szansę utrzymywania się interesujących zbio-

rowisk ruderalnych oraz szeregu rzadkich gatunków, jak m.in. na 

murach – zanokcicy skalnej. 

Stare cmentarze – ostoje rzadkich gatunków, zarówno roślin ozdob-

nych, jak też rodzimych gatunków leśnych, zwłaszcza łęgowych, np. 

geofi tów wiosennych. Są to m.in. złoć żółta, łąkowa i mała, cebulice, 

przebiśnieg, lilie. 

Aleje przydrożne, szpalery nasadzeń wiatrochronnych oraz za-

drzewień wzdłuż rowów, cieków i granic własności; często budowa-

ne przez dorodne jesiony, dęby, topole, wiązy, drzewiaste wierzby, 

nierzadko ogławiane, o charakterystycznym pokroju. 

Zarośla i lasy, mimo niewielkiej powierzchni, odgrywają ogromną 

rolę na Żuławach – biocenotyczną oraz ostoi rzadkich zbiorowisk 

i rzadkich gatunków z różnych grup systematycznych, w tym roślin 

naczyniowych. Są to przede wszystkim:

Las Mątawski, las w delcie Nogatu przy Zalewie Wiślanym, dą-

browa w Kaczynosie, lasy wokół jeziora Druzno. Są to pozosta-

łości wybitnie rzadkich łęgów wierzbowych i topolowych, a tak-

że łęgów wiązowo-dębowych, olsów porzeczkowych i torfowco-

wych oraz brzezin mszarnych.

Zarośla to przede wszystkim skupienia różnych wierzb (około 

10 gatunków), towarzyszące obrzeżom wód, ale też miejscom 

podmokłym na użytkach zielonych. Tworzą bogate konglome-

raty wraz ze zbiorowiskami welonowymi i szuwarowymi, z któ-

rymi najczęściej się przenikają. 

W zbiorowiskach tych utrzymują się interesujące gatunki, jak 

np.: topola biała i topola czarna, wiąz pospolity, czworolist, kalina 

koralowa, kanianka wielka, kruszczyk szerokolistny, podkolan zie-

lonawy, przetacznik długolistny, rzeżucha bagienna, turzyca drżącz-

kowata, wyżpin jagodowy, złocie, lepiężnik biały, paprotnik kolczy-

sty, tarczyca oszczepowata, rosiczka okrągłolistna. 

dr Michał Buliński 

Specyfika szaty roślinnej 
Żuław Wiślanych

jerzogłówka gałęzista kosaciec żółty – owoce maciejka wodna
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Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa jest organizacją pozarządową, 

która w swoich działaniach łączy ekologię z innymi dziedzinami ży-

cia społecznego. Misją stowarzyszenia jest ochrona środowiska na-

turalnego oraz aktywizowanie do działania na rzecz rozwiązywania 

konkretnych problemów lokalnych.

Program Strażnicy Wisły w swoich założeniach nie miał 

mieć tylko charakteru edukacyjnego (dajemy wiedzę i umiejęt-

ności uczestnikom), jego wartością było włączenie społeczności 

w określone działania programu. Mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości, gmin, które brały udział w programie mieli możli-

wość spojrzenia na Wisłę jako wartość przyrodniczą ,ale również 

społeczną, czy też kulturową. Realizacja programu pozwoliła na 

uświadomienie mieszkańcom ważnych nadwiślańskich proble-

mów, takich jak: mycie samochodów nad Wisła, zaśmiecenie Wi-

sły odpadami stałym – dzikie wysypiska nad Wisłą, kłusownictwo 

– nielegalne połowy w okresach ochronnych, np. łososia, wypala-

nie traw i zarośli. Działania programu, realizowane przez zespoły 

wolontariuszy z 80 nadwiślańskich szkół, którymi były rozmaite 

zadania, konkursy, szkolenia czy konkretne karty pracy, stanowiły 

zachętę do wejścia w środowiska lokalne i zaangażowanie różnych 

członków społeczności (rybaków, rolników, właścicieli gospo-

darstw agroturystycznych, księży czy też zwykłych mieszkańców) 

do aktywnego wzięcia udziału w projekcie. Głównym założeniem 

programu było wzbudzenie odpowiedzialności za Wisłę wśród 

uczestników poprzez stworzenie trwałych nawyków i zachowań 

ekologicznego stylu życia. Program realizowany był na terenie ca-

łej polski przez 80 nadwiślańskich szkół z 6 województw: pomor-

skiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego, 

podkarpackiego. W programie bezpośrednio zaangażowanych 

było ok. 8 000 osób. W ramach programu wydany został również 

pakiet materiałów informacyjnych dla uczestników oraz karty pra-

cy, dzięki którym wolontariusze gromadzili informacje nt. Wisły. 

Program Strażnicy Wisły był kontynuacją wcześniejszych inicjatyw 

podjętych w partnerstwie Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa – WWF 

Polska w ramach programu Wisła czysta, bezpieczna, piękna, 

który realizowany był przez 3 lata przy udziale 180 nadwiślańskich 

szkół. Realizacja programu była możliwa m.in. dzięki dofi nanso-

waniu: WWF Polska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ważnym elemen-

tem programu Strażnicy Wisły były tzw. miniprojekty – każda 

grupa biorąca udział w programie miała możliwość uczestniczenia 

w otwartym konkursie na swój własny projekt służący rozwiązywa-

niu nadwiślańskich problemów. Dzięki takiemu narzędziu młodzież 

została zachęcona do autentycznego ich zbadania. Najlepsze projek-

ty otrzymały dofi nansowanie na realizację. Praktyka programu po-

kazała jak dzięki aktywnej edukacji ekologicznej można, zarówno 

poznać wiele ciekawych i nurtujących Wisłę problemów przyrod-

niczych, ale również stworzyć przestrzeń do podzielenia się wiedzą 

i umiejętnościami przez mieszkańców. Wnioski z realizacji progra-

mu zostały przedstawione w raporcie końcowym. Jest on dostępny 

na stronie Stowarzyszenia „Eko-inicjatywa” www.ekokwidzyn.pl 

Ewa Romanow-Pękal

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

rogatek salwinia paproć pływająca

szczaw lancetowaty żabieniec babka wodna

żabiścieg

manna mielec mięta osoka aloesowa

Strażnicy Wisły 
edukacja ekologiczna a aktywizacja 
społeczności lokalnej
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1. Potencjał turystyczny rzek i kanałów żuławskich 

System hydrologiczny Delty Wisły – obszaru zwyczajowo nazywa-

nego Żuławami – jest obok delty Odry najbardziej złożonym sys-

temem tego typu w Polsce. Rzeka Wisła w swoim ujściowym od-

cinku, począwszy od Białej Góry, rozwidla się na kilka naturalnych 

i sztucznych ramion, będących właściwie niezależnymi ciekami 

wodnymi. Zalicza się do nich Nogat, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką 

oraz Martwą Wisłę, tzw. Leniwkę. Ta ostatnia dodatkowo posiada 

odnogę ujściową zwaną Wisłą Śmiałą. Całość tego systemu uzupeł-

nia obecne główne ujście Wisły, jakim jest Przekop Wisły, uchodzą-

cy do morza pomiędzy Świbnem a Mikoszewem. Ta sieć rzeczna 

uzupełniona jest o szereg mniejszych rzek, z których najważniejsze 

to rzeka Elbląg z Kanałem Jagiellońskim, Tuga zwana w górnym bie-

gu Świętą, Motława oraz Radunia i Liwa. Kanałów mających obec-

nie lub potencjalnie znaczenie dla żeglugi jest w sumie kilkanaście. 

Dodatkowo system ten obejmuje charakterystyczny akwen Zalewu 

Wiślanego o słonawej wodzie i specyfi ce jeziora przybrzeżnego 

o niewielkiej głębokości.

Cechą tej sieci rzecznej jest jej ukształtowanie w znacznej mie-

rze przez człowieka. Już od średniowiecza starał się on ujarzmić 

bagna ujścia Wisły, aby pozyskać tereny pod uprawę roli, ograni-

czyć niszczycielską siłę powodzi oraz wykorzystać naturalne cieki 

wodne dla żeglugi. Efektem tych prac jest między innymi widocz-

na dziś sieć kanałów i stacji pomp pozwalających na odprowadze-

nie nadmiaru wody z terenów depresyjnych, zwłaszcza polderów, 

jak również system śluz oraz innych urządzeń hydrotechnicznych 

umożliwiających żeglugę. Ponadto dziełem człowieka są wały 

przeciwpowodziowe Wisły oraz pozostałych rzek i kanałów żu-

ławskich, płynących często znacznie wyżej od położonych dooko-

ła terenów. 

Całość tego systemu tworzy zauważalną w skali europejskiej 

sieć hydrotechniczną, podobną do systemów istniejących m. in. 

na terenie dzisiejszej Holandii. Taka sieć urządzeń, w dużej mierze 

wytworzona przez człowieka, posiada istotne walory poznawcze, 

edukacyjne i historyczne. Wiele urządzeń i instalacji ma charakter 

zabytkowy. Większość śluz pochodzi z XIX wieku. Wały przeciw-

powodziowe często mają korzenie średniowieczne, zaś na całym 

obszarze czytelny jest proces zmian historycznych, jakim w miarę 

postępu techniki podlegały urządzenia i systemy hydrotechniczne. 

Tworzy to swoisty „skansen na wolnym powietrzu”, pozwalający na 

swobodne podróżowanie w czasie przez siedem wieków walki czło-

wieka z żywiołem wody, pomiędzy obiektami i miejscami położo-

nymi na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. 

Unikalne natomiast są przyrodnicze wartości tego systemu wod-

nego. Sprawiły to zniszczenia wojenne, w dużej mierze doprowa-

dzające do dewastacji oryginalnych urządzeń hydrotechnicznych, 

ale także pozwalające na powrót naturalnej roślinności i wykształto-

wanie się unikatowych w skali europejskiej ekosystemów. Jednocze-

śnie zachowane w formie naturalnej obszary bagienne i podmokłe, 

będące ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, szczególnie ptaków, 

są wybitną atrakcją turystyczną. Najważniejszym takim obszarem 

jest rejon jeziora Druzno (Drużno), uzupełniany przez nadmorskie 

rezerwaty Ptasiego Raju i Mewiej Łachy.

Powiązania wód obszaru Delty Wisły z europejskim systemem 

dróg wodnych pozwalają rozpatrywać możliwości rozwoju turysty-

ki wodnej na tych akwenach w powiązaniu z np. potencjałem wód 

Polski Zachodniej (dorzecza Odry), Niemiec Północnych, a nawet 

krajów Beneluksu i Francji. Istnienie międzynarodowej drogi wod-

nej E-70 daje zarówno możliwość wspólnej promocji, jak i uru-

chomienia – stałej i okazjonalnej – sieci połączeń wodnych. Mało 

prawdopodobne, aby te możliwości zostały wykorzystane dla żeglu-

gi towarowej i pasażerskiej w skali masowej (duża odległość, liczne 

przeszkody dla żeglugi pozwalające na pływanie jedynie niewielkim 

statkom), ale planując rozwój infrastruktury żeglugi w obszarze 

Delty Wisłu należy o tej możliwości pamiętać.

Bardziej bezpośrednie powiązania istnieją pomiędzy Żuława-

mi a Wisłą. W przeszłości to właśnie towarowa żegluga wiślana 

była zasadniczym przyczynkiem do rozwoju dróg wodnych Żuław 

oraz głównym źródłem masy towarowej obsługiwanej przez porty 

w Gdańsku oraz w mniejszym zakresie przez Elbląg. Obecnie, po 

latach zastoju, uruchomiono pasażerską żeglugę wiślaną, zarówno 

małymi statkami wycieczkowymi („Chopin”), jak również niewiel-

kimi łodziami motorowymi („Żegluga Wiślana”). Możliwe jest tym 

samym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z głębokości 

toru wodnego Wisły i okresowych, niskich stanów wody, funkcjo-

nowanie stałej żeglugi pasażerskiej od Krakowa po Bałtyk.

W połączeniu z atrakcyjnym otoczeniem, do którego zaliczyć 

możemy zabytkowe i słynne miasto Gdańsk wraz z pozostałymi 

miastami Trójmiasta – Gdynią i Sopotem, strefą wybrzeża Bałtyku 

będącą tradycyjnym miejscem wypoczynku Polaków, a zwłaszcza 

Mierzeją Wiślaną gdzie znajdują się znane miejscowości turystyczne 

jak Stegna, Sztutowo, a przede wszystkim Krynica Morska, sąsiedz-

twem atrakcji turystycznych rangi europejskiej – zamku w Mal-

borku i Kanału Elbląskiego, oraz Wysoczyzny Elbląskiej, Kaszub, 

Kociewia – region Delty Wisły stanowić może atrakcję turystyczną 

wysokiej rangi.

Analizując potencjał turystyczny rzek i kanałów żuławskich pa-

miętać należy również o nie posiadających kategorii żeglugowej, 

tzw. nieżeglownych drogach wodnych. Zapewniają one duże możli-

wości rozwoju turystyki i rekreacji. Przy zachowaniu odpowiedniej 

głębokości tych akwenów i prześwitu pod mostami możliwe jest na 

tych ciekach uprawianie żeglarstwa, żeglugi łodziami motorowymi 

Możliwości turystycznego zagospodarowania 
rzek i kanałów żuławskich
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i barkami mieszkalnymi, kajakarstwa oraz innych form turystyki 

i rekreacji związanych z wodą.

Wały przeciwpowodziowe rzek i kanałów są atrakcyjną lokali-

zacją dla dróg rowerowych. Wyłączone z ruchu samochodowego, 

bezpieczne, atrakcyjne widokowo i położone w pobliżu wody od-

cinki tych dróg po ułożeniu odpowiedniej nawierzchni (najlepiej 

asfaltowej lub betonowej) stanowią znakomitą podstawę do upra-

wiania turystyki rowerowej zarówno dla osób indywidualnych, jak 

i całych rodzin oraz grup zorganizowanych. Wzdłuż brzegów rzek 

rozwijana jest w Europie markowa sieć „zielonych” – ekologicznych 

szlaków rowerowych sieci „Greenways”, biegnących wzdłuż koryta-

rzy ekologicznych, do których zalicza się także doliny rzek.

Dla zapewnienia właściwych warunków rozwoju turystyki wod-

nej i związanej z wodą konieczne jest osiągnięcie odpowiednich pa-

rametrów żeglugowych na torach wodnych, ich odpowiednie ozna-

kowanie i zapewnienie ułatwień nawigacyjnych, odpowiedni stan 

urządzeń hydrotechnicznych, wdrożenie systemów bezpieczeństwa 

i ratownictwa oraz europejskich standardów jakości tak infrastruk-

tury, jak usług. Dodatkowo ważnym elementem atrakcyjności tury-

stycznej tych rzek i kanałów jest ich przydatność dla wędkarstwa, 

warunkowana odpowiednim zarybieniem i ochroną ichtiofauny 

oraz funkcjonowaniem pomostów, urządzonych odcinków brze-

gów, jak również dogodny system opłat i licencji. 

Podsumowując, formy turystyki i rekreacji możliwe do rozwoju 

na obszarze Żuław w oparciu o rzeki i kanały to:

1.  Aktywny wypoczynek nad wodą – ale nie bezpośrednio „na 

wodzie” (wędkarstwo, spacery, podglądanie ptaków, wycieczki 

rowerowe);

2.  Turystyka poznawcza i edukacyjna (dziedzictwo kulturowe ob-

szaru związane z wodą – żeglugą i hydrotechniką);

3.  Aktywne spędzanie czasu na wodzie: kajaki, rowery wodne, 

sporty wodne, żeglarstwo;

4.  Pobyty turystyczne na barkach i łodziach mieszkalnych oraz 

jachtach (motorowych i żaglowych);

5.  Tramwaje wodne, żegluga śródlądowa regularna i nieregularna 

(rejsy rzeczne).

Możliwości kreowania oferty turystycznej i produktów tury-

stycznych w każdym z tych pięciu obszarów zostaną omówione 

w dalszej części referatu.

2.  Znaczenie oferty turystyki wodnej i turystyki zwią-

zanej z wodą dla rozwoju społeczno – gospodarcze-

go regionu Delty Wisły

Rozwój tej oferty, bezpośrednio warunkowany istnieniem akwenów 

wodnych, daje możliwość uzyskania impulsu rozwoju pozostałych 

elementów oferty turystycznej (w szczególności usług), mogących 

mieć znaczący wpływ na gospodarkę regionu i powstanie miejsc 

pracy: hotelarstwo, gastronomia, usługi przewodnickie, wypoży-

czanie, naprawy i przechowywanie sprzętu wodnego. 

Na terenie o strukturalnym bezrobociu i braku dużych praco-

dawców, jakim po upadku państwowych gospodarstw rolnych są 

tereny Żuław Gdańskich, rozwój miejsc pracy w sektorze usług 

turystycznych i okołoturystycznych jest jedną z niewielu szans na 

dywersyfi kację gospodarki. Co ważne, duża część potencjalnych 

miejsc pracy w tym sektorze to miejsca pracy dla kobiet i osób mło-

dych, wykształconych. Jest to dodatkowa możliwość zatrzymania 

procesów migracji młodzieży do ośrodków miejskich oraz zapew-

nienia zrównoważonego rozwoju społeczności wiejskiej. 

Obsługa ruchu turystycznego wymaga specyfi cznych umiejęt-

ności, jak znajomość języków obcych, obsługi klienta i marketingu 

turystycznego. Niezbędne jest tym samym zbudowanie odpowied-

niej, profesjonalnej i w miarę możliwości stabilnej kadry, która za-

pewni odpowiednią jakość obsługi ruchu turystycznego oraz szko-

lenie i wdrażanie kolejnych roczników profesjonalistów. W tym 

zakresie przydatna będzie współpraca ze szkołami turystycznymi, 

pod warunkiem zachowania odpowiednio praktycznego podejścia 

do nauki zawodu. 

Na wstępnym etapie rozwoju gospodarki turystycznej, w którym 

obecnie jest obszar Delty Wisły, problemem będzie zapewnienie 

tym specjalistom odpowiedniego wynagrodzenia – do osiągnięcia 

wysokich dochodów tej branży konieczne jest kilka lat intensyw-

nych inwestycji i promocji, które nie mogą się obejść bez odpowied-

niej jakości. Przy jednoczesnym drenażu pracowników z branży 

turystycznej wynikającym z włączenia się Polski w struktury go-

spodarki europejskiej może stać się to poważną barierą hamującą 

rozwój turystyki na tym obszarze. Jednak szansą może być stworze-

nie odpowiedniej oferty dla powracających z zagranicy wykształ-

conych fachowców (atrakcyjnej poprzez np. zwolnienia podatkowe, 

ułatwienia zakupu, długoletniej dzierżawy lub remontu obiektów 

mogących stać się fundamentami bazy turystycznej obszaru). Takie 

rozwiązanie może stać się jednocześnie czynnikiem stymulacji roz-

woju gospodarczego generującym nowe inwestycje, usługi i miejsca 

pracy.

Dla utrzymania odpowiedniej konkurencyjności obszaru ważne 

jest wyróżnienie się na tle innych regionów turystycznych poprzez 

wykształtowanie szeregu wyróżników. Mogą one bazować zarówno 

na elementach atrakcyjności turystycznej obszaru (jego walorach 

turystycznych), ale mogą być również świadomie kształtowane 

przez jego mieszkańców.

Wyróżnikiem naturalnym Delty Wisły jest oczywiście istnie-

jąca sieć rzeczna dająca możliwość rozwoju wielu form turystyki. 

Takimi wyróżnikami są również np. krajobraz antropogeniczny 

czy położenie nadmorskie. Trudno wyobrazić sobie możliwość 

skopiowania ich przez inny region, jednak turystyka wodna może 

rozwijać się również na innych obszarach, choćby na sąsiednich 

Mazurach czy w innych krajach europejskich w odmiennych uwa-

runkowaniach (choćby Chorwacja, Szwecja czy Holandia), i sama 

obecność cieków wodnych może nie wystarczyć dla zapewnienia 

odpowiedniej atrakcyjności turystycznej w skali globalnej lub na-

wet europejskiej.

Możliwe jest jednak wykreowanie dodatkowych i silnych wyróż-

ników, którymi można będzie wzmacniać przekaz marketingowy 

do odbiorców docelowych – turystów. Takie wyróżniki i elementy 

charakterystyczne mogą stać się fundamentami marki obszaru. Wy-

różniki te stworzyć można na przykład w oparciu o zachowane dzie-

dzictwo kulturowe i aspekt wielokulturowości charakterystyczny 

dla obszaru – jak choćby dziedzictwo Mennonitów. Są oni sztanda-

rowym przykładem zarówno kształtującej pozytywny obraz Polski 

tolerancji religijnej, jak również posiadają element tajemniczości (z 

uwagi na ich zwyczaje oraz skomplikowane, nierzadko trudne losy 

i prześladowania którym ulegali w historii), a ich dziedzictwo na 

Żuławach jest do dziś wyraźne i czytelne. Dodatkowo obecne kon-

takty polsko-niderlandzkie oraz współpraca z potomkami dawnych 

Mennonitów daje duże możliwości promocyjne. 

Takich wyróżników może być więcej – zaliczyć do nich można 

tradycyjną architekturę żuławską, w mniejszym stopniu również 

kuchnię (do której zaliczamy także lokalne tradycyjne alkohole, 

jak choćby likiery w rodzaju „Machandla” produkowane dawniej 

w Nowym Dworze Gdańskim), stylizowane kafl e niderlandzkie 

jako pamiątki regionalne oraz szereg innych pomysłów mogących 

jednocześnie aktywizować rzemiosło i gastronomię lokalną (w kie-

runku wykreowania zestawu markowych produktów regionalnych 

oraz tradycyjnych). Możliwe jest równoczesne wykreowanie no-

wych trendów i elementów charakterystycznych – choćby wyrobów 

z wikliny (wzorem podkwidzyńskiego Benowa).

To wszystko może przyczynić się znacząco do wykreowania Żu-

ław / Delty Wisły jako obszaru posiadającego swoją mocną i czytel-

ną tożsamość, będącej (przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej 

i skutecznej promocji) fundamentem rozpoznawalnego i identyfi -

kowalnego w Polsce i w Europie wizerunku posiadającego swoją 

markę regionu atrakcyjnego turystycznie.

Powyższe inicjatywy przyczynić się mogą do rozwoju fi rm ro-

dzinnych (małych pensjonatów, fi rm produkujących pamiątki, kwa-

ter agroturystycznych oferujących do konsumpcji własne wytwory, 

sieci producenckich i struktur sieciowej współpracy pomiędzy wy-

twórcami poszczególnych usług i produktów). To zaś pozytywnie 

może wpłynąć na rozwój interakcji społecznych pomiędzy społecz-

nościami miejscowości żuławskich, obecnie intensywnie zaczynają-

cych poszukiwać swojej tożsamości. Stanowić to może dla ludności 

miejscowej atrakcyjną alternatywę w stosunku do pracy i/lub emi-

gracji zarobkowej w dużych ośrodkach miejskich (zwłaszcza Trój-

mieście) lub za granicą. 

Kluczem do odpowiedniego wykorzystania istniejącego poten-

cjału powinna być konsekwentnie prowadzona, proinwestycyjna 

i proturystyczna polityka samorządów żuławskich. Odpowiednie 

zagospodarowanie turystyczne, obecnie niewystarczające z powo-

du wieloletnich zaniedbań, można uzyskać jako efekt konkretnych 

i długofalowych działań inwestycyjnych. Możliwe jest obecnie 

wsparcie inwestycji ze źródeł unijnych (Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego), ale przede wszystkim z krajowych środ-

ków publicznych, w drodze konsekwentnie prowadzonych pro-

gramów inwestycyjnych, wspieranych z budżetu centralnego, re-

gionalnego oraz środków własnych samorządów żuławskich oraz 

kapitału prywatnego. Wskazać można następujące kierunki tego 

wsparcia:

a)  poprawę warunków technicznych rozwoju turystyki wodnej i tu-

rystyki związanej z wodą, poprzez inwestycje w infrastrukturę 

turystyczną i paraturystyczną, niezbędną dla rozwoju tej oferty 

turystycznej (budowa przystani żeglarskich, remont torów wod-

nych i likwidowanie przeszkód żeglugowych, inwestycje w dro-

gi rowerowe i odpowiednie oznakowanie atrakcji turystycz-

nych, ścieżki dydaktyczne z wieżami widokowymi i miejscami 

umożliwiającymi podglądanie przyrody, miejsca wypoczynku 

i rekreacji położone w pobliżu wody w miejscach atrakcyjnych 

turystycznie – tak dla turystyki wodnej jak i rowerowej) oraz za-

rybianie i ochronę rybostanu rzek żuławskich,

b)  wsparcie inwestycyjne i promocja powstającej bazy usług 

turystycznych w sektorze prywatnym (tj. obiektów noclego-

wych, gastronomicznych, warsztatów wytwórczych), two-

rzenie warunków prawnych do rozwoju prywatnych marin, 

pomostów i stanic żeglarskich, wypożyczalni sprzętu, łowisk 

wędkarskich itp.) Może być ono bezpośrednie – dotacje i po-

średnie – ulgi inwestycyjne, zwolnienia z opłat i podatków, 

preferencyjne warunki długoletniej dzierżawy, udostępnianie 

terenów posiadających odpowiednie uzbrojenie). Promocja 

powinna być ukierunkowana na odbiorców docelowych i po 

pierwsze przedstawiać ogólny profil turystyczny obszaru (aby 

wykreować odpowiedni pozytywny wizerunek regionu), a po 

drugie poprzez prezentowanie konkretnych ofert wywołać 

zapotrzebowanie na konkretne, dostępne na miejscu produk-

ty turystyczne i usługi świadczone przez lokalnych ich wy-

twórców;

c)  rewitalizacja i adaptacja na cele usługowe (w tym turystyczne) 

oraz udostępnienie dla ruchu turystycznego zabytków i obiektów 

dziedzictwa kulturowego charakterystycznych dla obszaru Del-

ty Wisły, w szczególności zabytków hydrotechniki (stacji pomp, 

śluz itp.), oraz domów podcieniowych i zespołów obiektów za-

bytkowych. W szczególności powinno adaptować się te obiek-

ty na kompleksy o charakterze „żywych skansenów” dla celów 

odtwarzania historycznej funkcji wraz z rozwojem możliwości 

edukacyjnych podanych w nowoczesnej formie (interaktywne 

muzeum hydrotechniki, lekcje historii, fi zyki, eksperymentatora 

itp. innowacyjne formy ekspozycji muzealnej), lub wręcz całych 

parków kulturowych o nowoczesnej formie przekazu i propago-

wania historii tego obszaru.

Pewną część środków na te cele można ukierunkować przy oka-

zji możliwości wykorzystania dużych środków unijnych dostępnych 

na ochronę przeciwpowodziową całego obszaru Żuław (jak choćby 

remonty dróg technicznych prowadzących na wałach przeciwpo-

wodziowych, które po wyrównaniu i zmianie nawierzchni można 

wykorzystać jako doskonałe drogi rowerowe).

Wymienione działania inwestycyjne będą skuteczne, o ile uzu-

pełnione zostaną o szereg działań skierowanych do społeczeństwa 

regionu (działania miękkie, skierowane na aktywizację czynnika 

ludzkiego), takie jak:

a)  edukacja mieszkańców w zakresie tożsamości regionalnej, ro-

zumienia znaczenia potencjału ekonomicznego istniejących 

walorów i atrakcji turystycznych (szkolenia, promocja dobrych 

praktyk, wyjazdy studyjne i staże), doradztwo w zakresie roz-

poczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł fi -

nansowania inwestycji, tworzenia biznesplanów itp., programy 

i projekty integrujące społeczeństwo lokalne wokół wspólnych 

interesów (zagospodarowanie miejsc rekreacji, obiektów użytku 

publicznego);

b)  podnoszenie kwalifi kacji mieszkańców w zakresie obsługi ru-

chu turystycznego (nauka języka, szkolenia zawodowe dot. ob-

sługi klienta i umiejętności specjalistycznych, tak niezbędnych 

w branży turystycznej jak charakterystycznych dla pozostałych 

usług i produktów, na które jest zapotrzebowanie). Działania po-

winny być świadczone komplementarnie tam, gdzie rozpoczęto 

proces budowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej;

c)  rozwój świadomości decydentów i liderów opinii kształtujących 

rozwój regionu (w tym odpowiedzialnych za politykę inwesty-

cyjną oraz promocję), poprzez promocję dobrych praktyk, wy-

jazdy studyjne, projekty pilotażowe.

Tylko odpowiednie połączenie tych działań (inwestycyjnych 

i budujących odpowiedni poziom świadomości społecznej) da 

efekt w postaci harmonijnego przygotowania regionu do obsługi 

ruchu turystycznego, a tym samym łagodnej transformacji obszaru 

problemowego w konkurencyjny region gospodarki turystycznej, 

atrakcyjny w skali Polski i Europy.
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3.  Przykłady konkretnych rozwiązań kreowania oferty 

turystycznej w oparciu o potencjał turystyczny ob-

szaru Delty Wisły 

W pierwszym rozdziale opracowania zdefi niowano pięć form 

turystyki możliwych do rozwoju na obszarze Delty Wisły w oparciu 

o walory tego obszaru, jakimi są rzeki i kanały. Warunki i potrze-

by inwestycyjne i pozainwestycyjne, jakie muszą być spełnione, aby 

formy te prawidłowo się rozwijały, zostały opisane w rozdziale dru-

gim. Omówienie poszczególnych form turystyki oraz propozycje 

kreacji produktów turystycznych w ramach każdej z nich znajduje 

się poniżej:

Ad. 1. Aktywny wypoczynek nad wodą – ale nie bezpośrednio „na 

wodzie”. Może być uprawiany wszędzie tam, gdzie występują od-

powiednio atrakcyjne akweny wodne. Obszar pojezierzy nadaje się 

do tego nawet bardziej niż teren nizinny – między innymi z uwagi 

na występowanie zalesień niespotykanych na Żuławach. W ramach 

tej formy turystyki wyodrębnić można między innymi wędkarstwo, 

spacery, podglądanie ptaków, wycieczki rowerowe. W porówna-

niu z typowymi formami aktywności na wodzie te nie wymagają 

umiejętności wodniackich i dostępne są dla całych rodzin i osób 

w różnym wieku i kondycji fi zycznej. Obszar Delty Wisły zaspoka-

jać może w tym zakresie znaczną część potrzeb rekreacyjnych i wy-

poczynkowych (turystyki weekendowej) mieszkańców Trójmiasta. 

Oferta ta może się też rozwijać w uzupełnieniu do oferty turystyki 

wiejskiej i agroturystyki. W tym zakresie rozwijać można następu-

jące produkty turystyczne:

szlak Mennonitów – markowy produkt turystyki aktywnej (jako 

szlak rowerowy) Gdańsk – Elbląg;

sieć szlaków markowego systemu Greenways oplatających całą 

Deltę Wisły, poprowadzonych wzdłuż rzek i kanałów;

końcowy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej po obu brzegach 

Wisły;

odcinek szlaku EuroVelo R-10 wokół Bałtyku, z Gdańska przez 

Wyspę Sobieszewską i Mierzeję Wiślaną z odnogą na Elbląg;

odcinek szlaku EuroVelo R-9 (Szlak Bursztynowy) Gdańsk 

– Pruszcz Gdański – Tczew;

odcinek Szlaku EuroVelo R-1 w okolicach Bągartu i Świętego 

Gaju (na południe od jeziora Druzno);

Szlak Kopernikowski (z Malborka na południe);

sieć certyfi kowanych łowisk (w ramach karty stałego klienta);

„Na ryby z rybakami” – uczestnictwo w tradycyjnym połowie 

ryb;

poławianie i poszukiwanie bursztynu na Mierzei Wiślanej i Wy-

spie Sobieszewskiej;

„Ptasie Safari” – na jeziorze Druzno, rezerwatach: Ptasi Raj 

i Mewia Łacha, na Mierzei Wiślanej;

Rajdy żuławskie – piesze, rowerowe (imprezy masowe).

Ad. 2. Turystyka poznawcza i edukacyjna (dziedzictwo kultu-

rowe obszaru związane z wodą – żeglugą i hydrotechniką). Jest 

to przede wszystkim zwiedzanie zabytków i obiektów dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, w tym zabytków techniki. Możliwe 

są różne formy interaktywnego zwiedzania – poprzez zajęcia z na-

uczycielami, przewodnikami turystycznymi, realizację gier i zabaw, 

gromadzenie informacji (gry terenowe, zbieranie specjalnych wpi-

sów do książeczek, pieczątek okolicznościowych itp.) W tym zakre-

sie rozwijać można następujące produkty turystyczne:

• Szlak Zabytków Hydrotechniki

• Szlak Domów Podcieniowych

• Szlak Mennonitów

• Muzeum Nowodworskie 

• Skansen Miniatur Żuławskich

• Zagroda Żuławska

• Muzeum Hydrotechniki 

• i wiele innych...

Ad. 3. Aktywne spędzanie czasu na wodzie: kajaki, rowery wodne, 

sporty wodne, żeglarstwo. Formy aktywności typowe dla akwenów 

wodnych. W szczególności dla kajakarstwa atrakcyjne są mniejsze 

rzeki o urozmaiconym biegu (Radunia, Motława, Wierzyca, Liwa), 

natomiast pozostałe sporty wodne poza żeglarstwem są najbardziej 

atrakcyjne na akwenach płytkich (jak np. Zalew Wiślany). Ponad-

to akwen Martwej Wisły z uwagi na swoją rozległość i długość do-

skonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa, a Zalew Wiślany po 

wykonaniu odpowiedniej liczby wejść do wody – dla windsurfi ngu. 

Dodatkowo możliwe jest zimą uprawianie (w ograniczonym stop-

niu z uwagi na łagodne zimy) sportów zimowych jak łyżwiarstwo 

czy bojery. Spływy kajakowe mogą mieć zróżnicowaną długość: 

Liwa (1-3 dni), Motława (1-2 dni), Wierzyca (1-6 dni), Radunia (1-

7 dni), Kanały: Śledziowy, Piaskowy, Wysoki (1-2 dni), Tuga-Święta 

(1-2 dni)

Ad. 4. Pobyty turystyczne na barkach i łodziach mieszkal-

nych oraz jachtach (motorowych i żaglowych). Obecnie ta for-

ma turystyki jest prawie nieznana. „Pływające campingi” oraz 

nabrzeża przystosowane do ich obsługi na terenie Delty Wisły 

praktycznie nie występują. Jest to forma turystyki, która posiada 

największe możliwości rozwoju, ponadto mająca duże znaczenie 

dla gospodarki regionu, ponieważ generuje duży popyt na usłu-

gi turystyczne i okołoturystyczne (wszystkie poza noclegami). 

Ograniczeniem są szerokości i głębokości kanałów i rzek oraz 

prześwity mostów, w znacznej mierze obecnie niewystarczające. 

Ta forma turystyki, po odpowiednim rozwinięciu i promocji, 

może stać się charakterystyczna i jednocześnie unikalna dla tego 

regionu w skali Polski.

Ad. 5. Tramwaje wodne, żegluga regularna i nieregularna (rejsy 

rzeczne). Ta forma turystyki i rekreacji rozwija się powoli. Proble-

mem są przede wszystkim niskie sezonowo stany wody na Wiśle 

oraz brak infrastruktury. Ta forma turystyki jest ważna dla zapew-

nienia wysokiej atrakcyjności turystycznej tego obszaru oraz zacho-

wania powiązań z regionami sąsiednimi. W tym zakresie rozwijać 

można następujące produkty turystyczne (za opracowaniem „Pętla 

Żuław”):

Pętla Historii Żuław: historia, przyroda, kultura, zabytki hydro-

techniki (3 dni)

Gdańsk – Przekop Wisły (1-2 dni)

Wyspa Sobieszewska z wody (1 dzień)

Pętla Straszyńska, Pętla Motławska (1 dzień)

Statkiem po trawie (1 dzień)

Wokół Zalewu Wiślanego (3 dni)

Gdańsk – Zalew Wiślany – Gdańsk (2 dni)

Kwidzyn – Bałtyk (2 dni)

Szlak Mennonitów – z wody, z roweru (1-3 dni)

Szlak Twierdz Nadwiślańskich (2-3 dni)

Pomysły na rozwój produktów turystycznych 

Gdańsk z wody (1 dzień)

Party/konferencja/jazz/incentive na wodzie (1-2 dni)

Zalew Wiślany (1-6 dni)

4. Problemy i przeszkody 

Występują różnego rodzaju problemy i przeszkody, w wyniku 

których turystyka wodna i związana z wodą nie rozwija się na ob-

szarze Delty Wisły w szybkim tempie. 

Największa grupa przeszkód jest natury technicznej i technolo-

gicznej. Dotyczą one wielu niedostatków istniejącej infrastruktury 

i zagospodarowania turystycznego tego obszaru. Brak jest marin 

i przystani oraz pomostów cumowniczych, torów wodnych od-

powiedniej głębokości, mosty mają zbyt mały prześwit lub nie są 

podnoszone itd. Większość tych problemów wynika z wieloletnich 

zaniedbań i braku inwestycji oraz niewystarczających środków fi -

nansowych na ich przezwyciężenie. W wyniku tych ograniczeń 

dostępność wielu akwenów jest znacznie ograniczona dla wielu 

form turystyki, które można by na nich rozwijać. Należy przyjąć 

optymistycznie, że wraz z rozwojem gospodarczym naszego kraju 

i wzrastającą rolą turystyki przeszkody te będą zwolna i w miarę 

możliwości ograniczane.

Druga grupa przeszkód jest natury formalnej, prawnej lub 

administracyjnej. Zarządzanie wodami i terenami przyległymi 

w Polsce jest nadmiernie skomplikowane. Wymusza to prowadze-

nie wszelkich działań inwestycyjnych i innych w uzgodnieniu z wie-

loma podmiotami administrującymi obszarami wód, urządzeniami 

przeciwpowodziowymi, wodami morskimi itp. Konieczność tych 

uzgodnień narzuca obowiązujące prawo. W konsekwencji procesy 

inwestycyjne trwają długo, co w połączeniu ze zbiurokratyzowa-

niem instytucji administrujących oraz dążeniem do unikania odpo-

wiedzialności przez administratorów prowadzi często do jałowych 

sporów i opóźnień przy czasami oczywistych sprawach i czynno-

ściach, utrudniając np. prowadzenie pasażerskiej żeglugi śródlądo-

wej. Szczególnie trudne jest wprowadzanie zmian i innowacji w ist-

niejący stan rzeczy, do czego dąży np. armator wprowadzający nowe 

połączenie, pragnący np. usunąć jakąś przeszkodę uniemożliwiają-

cą mu lub znacznie utrudniającą świadczenie zaplanowanych usług. 

Barier tych nie da się usunąć bez poważnych reform administra-

cyjnych, ograniczenia biurokracji i zmniejszenia liczby, względnie 

uproszczenia przepisów regulujących ruch i żeglugę na akwenach 

śródlądowych i przybrzeżnych.

Podobne problemy tworzy brak chęci współpracy i/lub nadmiar 

podmiotów, z którymi należy współdziałać dla osiągnięcia celu oraz 

niezrozumienie znaczenia turystyki wodnej dla rozwoju tego ob-

szaru. Jest ono czasami widoczne u decydentów, którzy są odpo-

wiedzialni za planowanie rozwoju gospodarczo-społecznego tego 

obszaru na różnych szczeblach. Można temu skutecznie zapobiegać 

budując efektywne partnerstwo wokół konkretnych inicjatyw oraz 

propagując znaczenie turystyki wodnej wśród zarówno decyden-

tów, jak i mieszkańców obszaru, aby uzyskać poparcie społeczne dla 

tych inicjatyw.

5.  Fundusze unijne dostępne na rozwój turystyki 

w najbliższych latach

Spośród wielu potencjalnych źródeł wsparcia fi nansowego inicjatyw 

mogących poprawić warunki rozwoju turystyki wodnej na obszarze 

Żuław Wiślanych i Delty Wisły, wymienić można między innymi:

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” (PO IG);

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (PO IŚ);

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);

Regionalne Programy Operacyjne (RPO);

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (PO KL);

Ponadto dostępne są fundusze i środki krajowe.

W ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” 

na liście indykatywnej (stan na koniec 2008 roku) na obszarze Żu-

ław planowane do realizacji są trzy projekty:

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej wartość projektu 

83,59 miliona złotych, dotacja 50,16 miliona złotych, benefi cjent 

– województwo pomorskie

W ramach projektu planowane jest wybudowanie kilkunastu 

marin i przystani żeglarskich oraz oznakowanie turystyczne ca-

łego obszaru.

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego: Jezioro Druzno – Stare Jabłonki 

wartość projektu 95 milionów złotych,  dotacja 57 milionów zło-

tych, benefi cjent – RZGW w Gdańsku

W ramach projektu planowany jest kompleksowy remont naj-

bardziej atrakcyjnego odcinka Kanału Elbląskiego wraz z rozbu-

dową oferty turystycznej

Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku wartość projektu 

– 36,85 miliona złotych, dotacja 22,11 miliona złotych, benefi -

cjent – UM Gdańsk

W ramach projektu planowane jest wybudowanie przystanków 

tramwaju wodnego na Martwej Wiśle oraz szeregu przystani żeglar-

skich oraz dla kajakarzy.

W ramach tego programu realizowane będą również inne pro-

jekty związane z Wisłą, jak np. Toruń-Hanza nad Wisłą. Dodatkowo 

na liście rezerwowej znajdują się projekty: budowa przystani jach-

towej w Sopocie, turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na Wiśle 

w woj. małopolskim, wykorzystanie walorów rzeki Wisły na odcin-

ku Kazimierz Dolny – Puławy – Janowiec 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na liście indykatywnej znajduje się (stan na koniec 2008 roku) jeden 

duży projekt: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Żuław. W ramach projektu przewidywane są następujące działania:

modernizacja Gdańskiego Węzła Wodnego (Kanał Raduni, 

pompownia sztormowa na Opływie Motławy, wały przeciwpo-

wodziowe, wrota Rozwójka i inne),

zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki 

Wisły na odcinku Żuław (kierownice na ujściu, budowle regu-

lacyjne rzeki, wały przeciwpowodziowe, modernizacja obiektów 

hydrotechnicznych),

zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego zagrażającego od 

Zalewu Wiślanego (wrota i pompownia na Tudze, wały przeciw-

powodziowe, modernizacja urządzeń na Nogacie),

zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego wewnątrz teryto-

rium Żuław (pompownie łącznie – 41, kanały odwadniające, 

wały przeciwpowodziowe).

Koszt projektu ok. 647,29 miliona złotych; 

Dotacja szacunkowa 550,20 miliona złotych;

 Benefi cjent – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku

Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w osi 3 i osi 4 dostępne są środki dla obszarów wiejskich, które 

wykorzystać może powstająca obecnie Lokalna Grupa Działania 

inicjatywy LEADER. Ma ona możliwość wykorzystania środków 

fi nansowych na różnego rodzaju projekty zgodne z opracowywaną 

przez tą grupę Lokalną Strategią Rozwoju. Ideą podejścia LEADER 

jest wspólne działanie samorządów, organizacji pozarządowych 

oraz przedsiębiorców dla rozwoju i dywersyfi kacji gospodarczej 

obszarów wiejskich. W tym zakresie duże znaczenie mogą mieć 
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projekty wspierające rozwój turystyki wodnej i związanej z wodą, 

charakterystycznej dla tego obszaru.

Regionalne Programy Operacyjne Województwa Pomorskiego 

i Warmińsko-Mazurskiego stwarzają szerokie możliwości pozy-

skania funduszy na szereg inicjatyw. W przypadku RPO dla woje-

wództwa pomorskiego wyróżnić tu można następujące możliwości 

fi nansowania:

Oś 1 – Rozwój i innowacje w MSP

Podziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu 

Oś 6 – Turystyka i kultura 

Działanie 6.1. – Infrastruktura wzmacniająca potencjał tury-

styczny

Działanie 6.2. – Promocja i informacja turystyczna

Działanie 6.3. – Regionalne dziedzictwo kulturowe

Działanie 6.4. – Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walo-

rów turystycznych

Oś 8 – Lokalna infrastruktura podstawowa 

Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój 

gospodarczy 

Odmienne, ale równie szerokie możliwośc,i oferuje dla wschod-

niej części Delty Wisły RPO województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

możliwa jest realizacja wielu projektów szkoleniowych i projektów 

doradczych, jak choćby odtwarzania ginących zawodów i wiele in-

nych możliwości. W przypadku tego programu szczególnie ważne 

jest to, że poziom fi nansowania osiągnąć może nawet 100% pono-

szonych kosztów, co ważne jest szczególnie dla sektora organizacji 

pozarządowych.

Poza środkami unijnymi dostępne są również rozmaite fundu-

sze i środki krajowe, jak np. dotacje jednostek samorządu teryto-

rialnego (udzielane przez gminy, powiaty, województwa) m.in. na 

upowszechnianie sportu i turystyki, wyznaczanie i utrzymywanie 

szlaków turystycznych, imprezy, wydarzenia i inne.

Istnieją również fundusze specjalne, ukierunkowane na roz-

wój społeczeństwa obywatelskiego, jak choćby Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (FIO). Są to środki dostępne dla organizacji poza-

rządowych. Finansować z nich można również szereg inicjatyw spo-

łecznych, propagowania edukacji, kultury, dziedzictwa i tożsamości 

regionalnej oraz rozwój dialogu społecznego. 

Specjalne fundusze posiada również m. in. Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Można z nich wspierać m. in. imprezy 

i wydarzenia kulturowe oraz ochronę zabytków. 

Ochronę przyrody fi nansować można przy wsparciu Wojewódz-

kiego i Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, jak również środków Ministerstwa Środowiska.

Na szczególne wyróżnienie zasługują dotacje Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki dla organizacji pozarządowych działających w sferze 

turystyki. Są to środki na rozwój szlaków turystycznych, rozwój 

programów rozwoju turystyki, imprezy turystyczne i krajoznawcze 

rangi krajowej. Ze środków tych opracować można i oznakować 

między innymi ponadregionalne szlaki turystyczne i produkty tu-

rystyczne, a wśród nich również produkty związane bezpośrednio 

i pośrednio z wodą, możliwe do rozwoju na terenie Żuław i Delty 

Wisły.

6.  Źródła i inspiracje

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

Prezentacje dr Piotra Kuropatwińskiego z kongresów VeloCity 

Materiały fi rmy Joytrip.pl oraz Polskiej Agencji Rozwoju Tury-

styki SA

Zdjęcia autorstwa p. Jarosława Marciuka oraz Jacka Zdrojew-

skiego

Fotografi e i rysunki z opracowań i dokumentów programowych: 

„Inwater”, „Pętla Żuław”, „Tczew Bramą Żuław”, „Ożywienie 

Dróg Wodnych w Gdańsku”

Strony internetowe: Nadbałtyckiego Centrum Żeglarstwa, www.

barki.pl, Wiślana Trasa Rowerowa

Jacek Zdrojewski

Doradztwo i Szkolenia TREK

Wyrażamy wolę współdziałania w reaktywacji drogi wodnej rzeki Tugi od Nowego Dworu Gdańskiego do ujścia do Szkarpawy.

Udrożnienie Tugi to udostępnienie szlaku wodnego o długości 10 km, otwarcie rzeki dla jachtów motorowych, w tym pływających kem-

pingów (houseboat), umożliwienie tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o olbrzymi potencjał dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego Żuław.

Podstawowym warunkiem rewitalizacji szlaku wodnego jest przebudowa trzech mostów: w Tujsku, w Żelichowie-Cyganku 

i w Nowym Dworze Gdańskim w celu umożliwienia ich podnoszenia. 

Celem współpracy jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i społecznego Żuław Delty Wisły poprzez stworzenie warunków do dy-

wersyfi kacji działalności turystycznej.

Inicjatywa jest ważnym uzupełnieniem projektu Pętla Żuław – Międzynarodowa Droga Wodna E70.

Strony będą wspólnie uczestniczyć w promocji inicjatywy w celu pozyskania środków zewnętrznych służących realizacji tego przedsię-

wzięcia.

Strony ustalają uczestniczenie we współfi nansowaniu inicjatywy na zasadach określonych oddzielnym porozumieniem.

Zbigniew Piórkowski

Starosta 

Nowodworski

Tadeusz Studziński

Burmistrz 

Nowego Dworu Gdańskiego

Eugeniusz Wyrzykowski

Wójt 

Gminy Stegna

Nowy Dwór Gdański, 29 sierpnia 2008 roku

na konferencji

Wokół rzek w ramach Open Delta 2008 

List intencyjny w sprawie reaktywacji drogi wodnej 
rzeki Tugi od Nowego Dworu Gdańskiego 
do ujścia do Szkarpawy

Most w Nowym Dworze Gdańskim Most w Sobcu
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„Gotyk na Żuławach” był kolejnym ważnym wydarzeniem 

Roku Żuław 2008. Zainteresowanie dwudniową międzynarodową 

konferencją popularnonaukową (17 i 18 października) wzboga-

coną otwarciem wystawy fotografi cznej i uzupełnioną wykładami 

terenowymi przerosło oczekiwania organizatorów – Stowarzysze-

nia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski 

i Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich reprezentującego zrzeszające 

gminy i powiaty żuławskie Stowarzyszenie Żuławy. 

Wygłoszono łącznie dwanaście wykładów poświęconych nie 

tylko omówieniu występowania i cechom stylu gotyckiego w archi-

tekturze Żuław, lecz również pokazujących szeroki kontekst spo-

łeczno-gospodarczy średniowiecza i jego wpływ na codzienne życie 

mieszkańców delty Wisły. Ważnym elementem konferencji była 

dyskusja z udziałem gości z Niemiec nt. współczesnych możliwości 

zachowania i wykorzystania pochodzącego z tego okresu dziedzic-

twa kulturowego Żuław. 

Jest rzeczą zdumiewającą, że na tak niewielkim obszarze za-

chowało się jeszcze około 30 gotyckich kościołów wybudowanych 

z cegły. Świadczy to o wielkim w przeszłości bogactwie tych ziem. 

Uczestnicy konferencji odkryli nowy, bardzo ważny element krajo-

brazu kulturowego Żuław. Towarzysząca konferencji zaaranżowana 

w salach Żuławskiego Ośrodka Kultury wystawa fotografi czna zre-

alizowana przez Marka Opita to rezultat wypraw, których artystycz-

nym pokłosiem było zatrzymanie w kadrze piękna monumental-

nych kilkusetletnich budowli. Podziwianie przedmiotu konferencji 

było też możliwe dzięki gościnności parafi i w Lubieszewie, Żelicho-

wie-Cyganku, Trutnowach i Cedrach Wielkich. Rola konferencji 

– uświadomienie niedosytu działań w zakresie ochrony żuławskich 

zabytków została całkowicie wypełniona. Co ważne, przedstawiono 

możliwość nadrobienia wieloletnich zaległości poprzez pokazanie 

pozytywnych przykładów konkretnych zrealizowanych przedsię-

wzięć ratunkowych. 

Konferencja „Gotyk na Żuławach” została sfi nansowana ze 

środków fi nansowych Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 

oraz Samorządu Województwa Pomorskiego, a także Powiatu No-

wodworskiego, Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz Klubu 

Nowodworskiego. 

Gotyk na Żuławach

Konferencja, wystawa i wykłady terenowe
Gotyk na Żuławach

Otwarcie konferencji w Stolicy Żuław Pokaz walk rycerskich fundacji Kerin

Pokaz walk rycerskich fundacji Kerin Wystawa fotografi czna Marka Opitza Gotyk na Żuławach

Występ chóru Schola Cantorum Genevensis Zakończenie konferencji w Cedrach Wielkich
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Krajobraz żuławski oglądany po raz pierwszy – a trzeba pamiętać, 

że pierwsze wrażenie jest zwykle najsilniejsze – bez żadnych wątpli-

wości zasługuje na miano krajobrazu wielkich otwarć widokowych. 

Występują tu wyraziste panoramy makrownętrz krajobrazowych, 

przechodzących płynnie jedno w drugie, gdy towarzyszą wędrow-

cowi przemierzającemu ziemię żuławską. Prawie zawsze ich umow-

nymi ścianami jest wyraźnie czytelna prosta linia styku ziemi z nie-

bem. Występuje tu także rzadkie zjawisko możliwości obserwacji 

ciągłości owej umownej linii horyzontu, aż do zamknięcia widoku-

panoramy w idealny krąg. Krajobraz otwarty Żuław Wiślanych za-

skakuje swą rozległością, skalą, przestrzennością, a zwłaszcza moż-

liwością sięgania wzrokiem aż po horyzont. 

il. 2. Powiązania widokowe krajobrazu żuławskiego oraz sylweta 
dużej wsi żuławskiej. 

W tym szczególnym pejzażu jednymi z najciekawszych i wspania-

le czytelnych wśród ram pól, zieleni alejowej dróg a także zmiennego 

nieba, są sylwety dużych wsi żuławskich. Owe, tak doskonale eks-

ponowane wsie żuławskie to postać zaskakująco dużego i mało prze-

kształconego zbioru wiejskiego osadnictwa średniowiecznego. 

O osadnictwie wiejskim

System osadniczy, jaki powstał na przestrzeni dziejów na Żuła-

wach Wiślanych, posiada interesujące i do dziś czytelne cechy, które 

ilustrują kolejne formy rozplanowania wsi żuławskich w zależno-

ści od daty ich lokacji bądź okresu fali osadniczej. Innymi słowy, 

zasób krajobrazu kulturowego stworzony na Żuławach Wiślanych 

całkowicie przez człowieka, charakteryzuje się czytelną do dzisiaj 

dynamiką zróżnicowanych cech przestrzennych w postaci różno-

rodności form rozplanowania poszczególnych jednostek osadni-

czych. \Można tu znaleźć wszystkie główne rodzaje typów planów 

wymieniane w literaturze przedmiotu zajmującego się charaktery-

zowaniem i systematyką rozplanowania wsi w Polsce. 

Z autorów polskich zagadnieniem kształtów wsi Pomorza zaj-

mował się B. Zaborski85. Jednak obszerne i solidne opracowanie 

jego autorstwa nie zawiera szczegółowej klasyfi kacji wsi na Żuła-

wach Wiślanych, a jedynie ich ogólną charakterystykę. Inny autor, 

M. Chilczuk, wykorzystując własne studia prowadzone na pod-

stawie analizy map topografi cznych i zdjęć lotniczych, klasyfi kuje 

w swojej pracy86 obszar Polski na rejony, wśród których jako odręb-

na jednostka występuje „Mikroregion Żuławski”. W jego charakte-

rystyce autor podaje jednak jedynie główne typy kształtów osadnic-

twa tam występujące, a mianowicie: 

85  Bogdan Zaborski, O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, Kraków 

1927

86  Marian Chilczuk, Osadnictwo wiejskie Polski, Łódź 1970 

wsie zwarte – placowe, jednoosiowe i wieloosiowe;

wsie skupione – osiowe;

wsie przysiółkowe – z ośrodkiem i bez ośrodka;

wsie rozproszone – nieregularne;

wsie PGR-owskie (!).

W opisie „Mikroregionu Żuławskiego”, autor zaznacza, iż prze-

wagę mają wsie zwarte – osiowe i wieloosiowe. W dalszej kolejności 

wymienia wsie skupione – osiowe oraz wsie przysiółkowe. 

Natomiast niektórzy autorzy niemieccy w swoich publikacjach 

sprzed 1945 roku podejmowali próby bardziej szczegółowego roz-

poznania typów rozplanowania wsi na Żuławach Wiślanych. Cieka-

wą syntezą takich rozważań jest tablica z „Atlasu Wolnego Miasta 

Gdańska” autorstwa W. Quadego87 (por. il. 3). Również stosunkowo 

szczegółowo opisał rozplanowanie wsi żuławskich W. Geisler88. 

W. Geisler, wyróżnił pięć okresów formowania się osadnictwa 

na Żuławach Wiślanych (a także w Dolinie dolnej Wisły) i nazwał je 

(bez podawania datowania): 

okres prehistoryczny;

czasy pomorskie;

czasy Zakony Krzyżackiego;

czasy polskie;

czasy pruskie. 

Inny badacz historii Żuław Wiślanych, H. Bertram, w swojej pra-

cy89 wyróżnił natomiast i datował następujące etapy osiedleńcze:

obejmujący XIV wiek (czasy Zakony Krzyżackiego);

od 1400 do 1700 roku (okres „olęderski”);

od 1700 do 1900 roku (okres panowania Państwa Pruskiego);

po 1900 roku (czasy współczesne autorowi). 

Biorąc pod uwagę przyjętą przez obu autorów kolejność po-

szczególnych faz osiedleńczych na Żuławach Wiślanych, do śre-

dniowiecznych wsi żuławskich należy zaliczyć osiedla wiejskie za-

kładane bądź relokowane na miejscu wcześniej istniejących osad 

w okresie między rokiem 1308 a 1400. Był to okres intensywnej ko-

lonizacji ziem żuławskich przez Zakon Krzyżacki oraz osadników 

fryzyjsko-fl amandzkich. 

il. 3. Karta z Atlasu Wolnego Miasta Gdańska ukazująca formy 
rozplanowania wsi. 

87  Willi Quade, Formen der ländlichen Siedlungen – Karta nr 8 [w] Atlas der 

Freien Stadt Danzig, pr. zbiorowa, Danzig 1936, 

88  Willi Geisler, Die Weichsellandschaft von Thorn bis Danzig, Braunschweig 

1922

89  Hugo Bertram, Die Eindeichung, Trockenlegung und Besiedlung des 

Weichsel Deltas seit dem Jahre 1300 in ihrer geopolitischen Bedeutung, [w:] 

Zeitschrift Westpreußen Geschichte, Heft 72, Danzig 1935

Generalnie około XIV wieku na całych Żuławach Wiślanych 

istniało ponad pięćdziesiąt jednostek osadniczych w formie wsi lo-

kacyjnych bądź wsi relokowanych w miejscu starszych osad pocho-

dzenia wczesnośredniowiecznego. 

Średniowieczne wsie żuławskie zgrupowane były na nieco wy-

żej położonych terenach, łatwiejszych do ochrony przed czasowymi 

podtopieniami. Generalnie możemy przyjąć, iż był to rejon środ-

kowej i południowej części Żuław Steblewskich (Gdańskich) oraz 

rejon Wielkich i Małych Żuław Malborskich. 

Żuławskie wsie średniowieczne w krajobrazie

Wsie żuławskie lokowane bądź relokowane w okresie średniowiecz-

nym stanowią wyraźnie odrębną grupę osadnictwa, której plani-

styczna geneza zilustrowana jest znakomicie w ich postrzeganiu 

w krajobrazie otwartym. 

Średniowieczne wsie żuławskie są to osady w większości duże, 

o zwartej tkance wewnętrznej składającej się z obiektów architek-

tonicznych – rzecz jasna o zmienionych już dzisiaj cechach for-

malnych – następnie z charakterystycznego rozplanowania zieleni 

towarzyszącej siedliskom oraz charakterystycznych form zieleni 

publicznej. Silną dominantą takiej wsi jest charakterystyczny ele-

ment pojawiający się w każdej większej średniowiecznej miejscowo-

ści, a mianowicie potężna bryła wraz z wieżą kościoła parafi alnego 

wznoszonego w momencie lokacji miejscowości. 

il. 4. Elementy sylwetowej panoramy dużej wsi żuławskiej; 1 – domi-
nanta; 2 – subdominanta; 3 – akcent; 4 – treść panoramy; 5 – ramy 
widoku; 6 – przedpole ekspozycyjne 

Nieodłącznym elementem historycznego planu wsi jest silnie 

zgeometryzowany rysunek rozłogu pól o równie doskonałej czytel-

ności geometrii jego planu poprzez podkreślenie i utrwalenie prze-

biegiem rowów melioracyjnych wraz z ich obsadzeniem zielenią 

wysoką. Tworzony jest w ten sposób trójwymiarowy pejzaż rozłogu 

płaskich pól żuławskich. 

il. 5. Krajobraz „przezroczysty” pól żuławskich. 

Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich
O krajobrazie żuławskim

il. 1 Krajobraz żuławski Żuław Stablewskich w okolicach średniowiecznej wsi Leszkowy (1384). 
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Na tym tle niesłychanie cenną cechą żuławskiego krajobrazu 

kulturowego, jest zachowanie do dziś w nieomalże nienaruszonej 

postaci historycznych granic rozmierzanych przy zakładaniu wsi 

w średniowieczu. Można to łatwo dostrzec porównując historyczny 

materiał kartografi czny ze współczesnym, a także z ortofotomapą. 

 il. 6. Stara Kościelnica (1323). Porównanie archiwalnego materiału 

kartografi cznego z 1864 roku ze współczesnym zdjęciem satelitar-
nym. 

Należy zatem stwierdzić, że rozplanowanie wsi i rozłóg pól 

wsi żuławskich jest w krajobrazie otwartym Żuław Wiślanych 

zadziwiająco trwałym i cennym świadkiem historii osadnictwa 

żuławskiego.

Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich

Analiza form rozplanowania osadnictwa z tego okresu, prze-

prowadzona na podstawie dokładnego archiwalnego materiału 

kartografi cznego, który chociaż z oczywistych względów znacznie 

późniejszy, niemniej ukazujący nieomalże nie zmienioną pierwot-

ną geometrię zakładanych osad, pozwoliła na wyodrębnienie sied-

miu typów rozplanowania wsi żuławskich pochodzących z okresu 

średniowiecza90. 

Wyróżnionymi typami planów wsi średniowiecznych na Żuła-

wach są: 

1. wieś owalnicowa (owalnica);

2. wieś ulicowo-placowa;

3. wieś ulicowa (ulicówka);

4. wieś ulicowa jednostronna (zwana niekiedy także „półwsią”);

5. wieś ulicowa wodna;

6. wieś ulicowa jednostronna przywałowa;

7. przysiółek (najczęściej ulicowy). 

90  Bogna Lipińska, Żuławy Wiślane. Ochrona i kształtowanie zabytkowego 

krajobrazu, pr. doktorska, mps, Kraków-Gdańsk 1986 

Charakterystyka przestrzenna poszczególnych rodza-

jów rozplanowania średniowiecznej wsi żuławskiej. 

Wieś owalnicowa. 

il. 7. Wieś owalnicowa – zasada rozplanowania. 

Jest to wieś z tak zwanym „nawsiem”, czyli wspólnie użytkowaną 

przestrzenią publiczną wewnątrz wsi, w formie wydłużonego, owal-

nego placu. Narys planu wsi owalnicowej bywał często dostosowa-

ny do warunków naturalnych (na przykład biegu naturalnej strugi 

– Lubieszewo!). Na „nawsiu” znajdował się kościół parafi alny wraz 

z cmentarzem oraz inne obiekty, z których korzystała wspólnota 

wiejska, m. in. staw do pojenia bydła, mała łąka do wypasu bydła 

zagrodników, karczma itp. Działki siedliskowe kmiece (rolników) 

oraz zabudowania zagród zlokalizowane były wzdłuż drogi obiega-

jącej „nawsie”. Działki siedliskowe były dużej i średniej wielkości, 

położone bezpośrednio obok siebie. 

il. 8. Porównanie planów wsi owalnicowych w archiwalnym materia-
le kartografi cznym z 1864 roku: Lasowice Wielkie (1321), Maryno-
wy (1321) oraz Świerki (1318). 

Wieś ulicowo-placowa. 

il. 9. Wieś ulicowo-placowa – zasada rozplanowania. 

Wieś z „nawsiem” w formie bardzo wydłużonego prostokąta, 

bardzo regularnie rozmierzona w terenie. Na „nawsiu” – podobnie 

jak w przypadku wsi owalnicowej – zlokalizowany był kościół pa-

rafi alny z cmentarzem oraz drobna zabudowa zagrodnicza. Działki 

siedliskowe kmiece rozlokowane były przy dwóch długich ulicach 

przylegających do dłuższych boków „nawsia”. Boki krótsze były 

z reguły niezabudowane. Działki siedliskowe – podobnie jak we wsi 

owalnicowej – sąsiadowały bezpośrednio ze sobą. Były one rów-

nież dużej i średniej wielkości. Często po drugiej stronie „nawsia” 

naprzeciwko największych zagród znajdowały się zagrody nieco 

mniejsze. 

il. 10. Porównanie planów wsi ulicowo-placowych w archiwalnym 
materiale kartografi cznym z 1864 roku: Małe i Wielkie Lichnowy 
(1321), Steblewo (1343) oraz Nowa Cerkiew (1342-1345).

Wieś ulicowa.

il. 11. Wieś ulicowa – zasada rozplanowania. 

 W tym typie rozplanowania wsi działki siedliskowe kmiece 

i zabudowa zagrodowa zlokalizowane były wzdłuż jednej drogi. 

Wieś taka nie posiadała wspólnego wewnętrznego placu – „nawsia”. 

Działki siedliskowe kmiece i zabudowa zagród były dużej i średniej 

wielkości, położone bezpośrednio obok siebie. Kościół parafi alny 

i cmentarz wiejski usytuowane były w ciągu zabudowy siedliskowej 

kmiecej. 

il. 12. Porównanie planów wsi ulicowych w archiwalnym materiale 
kartografi cznym z 1864 roku: Kościeleczki (1388), Mirowo (1324-
1338) oraz Trutowy (1334). 

Wieś ulicowa jednostronna lub „półwieś”. 

Cechą różniącą ten podtyp rozplanowania w stosunku do wsi uli-

cowej jest asymetryczne – pod względem wielkości działek siedli-

skowych kmiecych i wielkości zabudowy zagród – ich umieszczenie 

wzdłuż głównej drogi wiejskiej. Z reguły największe (duże i średnie) 

zagrody położone były po jednej stronie drogi, zaś małe zagrody 

i niewielkie siedliska zagrodnicze – po drugiej stronie. Ów typ pla-

nu często jest nazywany także „półwsią”. Nazwa „półwieś” została 

przyjęta z uwagi na opisaną wyżej charakterystyczną „połówkową”, 

czyli jednostronną lokalizację dużych zagród kmiecych. 

il. 13. Porównanie planów wsi ulicowych jednostronnych, tzw. „pół-
wsi” w archiwalnym materiale kartografi cznym z 1864 roku: Krzywe 
Koło (1364), Ostrowite (1292), Suchy Dąb (1350) oraz Pordenowo 
(1399-1410). 

Wieś ulicowa wodna. 

il. 14. Wieś ulicowa wodna – zasada rozplanowania. 

Oprócz klasycznej wsi ulicowej, która spotykana jest także w in-

nych rejonach Polski, w przypadku Żuław Wiślanych można wyróż-

nić jej odmianę, a mianowicie – wieś ulicową wodną. Działki siedli-

skowe kmiece oraz zabudowa zagrodowa usytuowane były wzdłuż 

rzeki bądź kanału. Działki siedliskowe były średnie i małe, położo-

ne bezpośrednio obok siebie i miały indywidualny dostęp do wody 

rzeki bądź kanału. Główną ulicą wiejską i jednocześnie głównym 

ciągiem komunikacyjnym była w tym przypadku rzeka lub szeroki 

kanał. Natomiast droga gospodarcza biegła poza tak zwaną „niwą 

domową” i „niwą ogrodową”, czyli między zabudowaniami zagrody 

i towarzyszącymi im indywidualnymi ogrodami przydomowymi 

a rozłogiem pól należących do wsi. 

Wieś ulicowa jednostronna przywałowa lub „półwieś” 

przywałowa. 

il. 15. Wieś ulicowa jednostronna przywałowa – zasada rozplano-
wania. 
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Jest to typ planu podobny do ulicówki jednostronnej z tym, że 

wieś przylega tu do wysokiego nasypu wału ochronnego rzeki lub 

większego kanału, dlatego siedliska z zagrodami nie mają bezpo-

średniego dostępu do szlaku wodnego. 

Przysiółek ulicowy bądź placowy. 

Były to niewielkie osady złożona ze zgrupowania 2-5 działek siedli-

skowych kmiecych wraz z zabudową najczęściej dużej lub średniej 

wielkości, usytuowanych nieregularnie wokół niewielkiego placu 

lub po obu stronach krótkiej ulicy. Na Żuławach Wiślanych przy-

siółki były z reguły ulicowe, przysiółki placowe występowały spo-

radycznie. 

il. 16. Porównanie planów wsi przysiółkowych w archiwalnym mate-
riale kartografi cznym z 1864 roku: Starynia (1399), Lasowice Małe 
(1321) oraz Tragamin (1372). 

Największymi wsiami średniowiecznymi na Żuławach Wiślanych 

były wsie owalnicowe oraz ulicowo-placowe. Były to wsie posiada-

jące od 20 do 10 siedlisk, strefę publiczną w formie „nawsia” z znaj-

dującym się na nim kościołem parafi alnym oraz cmentarzem wiej-

skim. (np. Lasowice Wielkie, Stara Kościelnica, Marynowy, Lubstowo 

(owalnice, por. il. 8), Cedry Wielkie, Leszkowy, Lichnowy (wsie ulico-

wo-placowe, por. il. 10). Podobnie dużymi jednostkami osadniczymi 

były wsie ulicowe. (np. Trutnowy, Kościeleczki, Jeziernik). 

Natomiast wsie zaklasyfi kowane jako ulicówki jednostronne bądź 

„półwsie”, a także wsie ulicowe wodne i ulicowe przywałowe jed-

nostronne były osadami zdecydowanie mniejszymi, zawierającymi 

mniej więcej od 7 do 12 siedlisk (np. zespół wsi Ostrowite-Suchy 

Dąb, Pordenowo, Tralewo, Krzywe Koło, por. il. 13). 

Najmniejszymi osadami średniowiecznymi na Żuławach były 

przysiółki ulicowe. Lokowano tutaj najwyżej od 3 do 5 dużych sie-

dlisk kmiecych (np. Starynia, Szymankowo, Lasowice Małe, Traga-

min, Kaczynos, por. il. 16). 

Porównując opisy planów wsi w literaturze przedmiotu dotyczą-

cącej typów rozplanowania wsi na terenie naszego kraju, szczegól-

nie wyróżniającą się na Żuławach Wiślanych formą planu jest wieś 

ulicowo-placowa. Ów typ planu jest wyjątkowo charakterystyczny 

dla Żuław Wiślanych. Tak więc można mówić wręcz o szczególnym 

typie rozplanowania wsi średniowiecznej jakim jest „żuławska 

wieś ulicowo-placowa”. 

Powrót do postaci krajobrazu 

Jak już wspomniano, wszystkie wymienione typy rozplanowania żu-

ławskich wsi średniowiecznych są do dzisiaj znakomicie czytelne we 

współczesnym materiale kartografi cznym oraz w rzeczywistej prze-

strzeni. Powinny zatem być chronione w pracach planistycznych 

jako ewidentne dobro kultury. Poszczególne elementy składowe 

planów średniowiecznych, takie jak: szerokość działki siedliskowej 

i jej kolejnych części (niwy domowej i ogrodowej) oraz geometria 

rozłogu (niwy polnej), są do dzisiaj zachowane w swoim pierwot-

nym rozmierzeniu. Zdarzające się niestety nagminnie współcześnie 

przypadki prymitywnych wtórnych podziałów geodezyjnych pod 

nowe budownictwo rozwijających się wsi żuławskich, w katastro-

falny sposób zubożają zasób interesującego i cennego, bo średnio-

wiecznego, krajobrazu historycznego Żuław Wiślanych. 

il. 17. Wieś Koszwały (rok założenia 1334). Do historycznego planu 
wsi ulicowo-placowej „dodano” od strony południowej nowe osiedle 
zabudowy jednorodzinnej (widoczne w głębi), lokalizując je na tere-
nach historycznego rozłogu, wtórnie dzieląc teren „w kratkę”. 

Ważnym aspektem jakże rzadkiej dziś możliwości postrzegania 

i rozpoznawania średniowiecznego krajobrazu żuławskiego, jest 

jego silne zdefi niowanie przez czytelne i jednoznacznie rysujące 

się w pejzażu żuławskim charakterystyczne panoramy dużych wsi 

kmiecych z dominantami i subdominantami w postaci brył i wież 

średniowiecznych kościołów parafi alnych oraz otaczającej je zieleni 

starych cmentarzy wiejskich, kontynuującej pierwotne zagospoda-

rowanie tego ważnego dla wsi miejsca jako lokalnego „sacrum”. 

Należy zatem stwierdzić, iż wsie średniowieczne występujące 

na obszarze Żuław Wiślanych, ich otoczenie i wyjątkowe moż-

liwości ekspozycyjne, stanowią wyjątkowy w skali kraju, dobrze 

rozpoznawalny zasób średniowiecznego krajobrazu kulturowe-

go o wręcz podręcznikowej formie obrazującej dzieje cywilizacji 

osadniczej. 

il. 18. Wyrazista ekspozycja krajobrazowa rozplanowania (wieś wraz 
z rozłogiem) średniowiecznej wsi ulicowo-placowej Osice (rok zało-
żenia 1310) w krajobrazie żuławskim. 

dr inż. arch. Bogna Lipińska 

Wydział Architektury

Politechnika Gdańska

Problem średniowiecznego budownictwa ceglanego na Żuławach, 

stosowanych przez budowniczych technik to zagadnienie, które do-

tąd nie cieszyło się zainteresowaniem badaczy architektury tamtej 

epoki. Było to spowodowane zapewne powszechnym przekonaniem 

o identyczności działań warsztatowych budowniczych zakonnych 

warowni, miejskich murów obronnych czy ratuszy oraz tych, którzy 

wznosili wiejskie kościoły na Żuławach. 

Dotychczas w badaniach koncentrowano się na zagadnieniach ty-

pologicznych i artystycznych istniejącej architektury sakralnej, a także 

dziejach historycznych; kwestie warsztatowe pozostawały na uboczu. 

Moje zainteresowania stosowanymi w średniowiecznym budownic-

twie obronnym technikami budowlanymi skłoniły mnie do próby 

wykazania różnic pomiędzy klasycznym budownictwem zakonnym 

a technikami stosowanymi przez murarzy na Żuławach. Wiedza tych 

rzemieślników, genialne a jednocześnie bardzo proste rozwiązania 

sprawiły, że do dzisiaj wiejskie kościółki wzniesione przez nich na ob-

szarze Żuław znajdują się w bardzo dobrej kondycji.

Żuławy to bardzo specyfi czny obszar stwarzający we wszystkich 

epokach budowniczym i mieszkających na nim ludziom wiele nie 

występujących gdzie indziej problemów realizacyjnych. Przeszkody 

te nie sprzyjały rozwojowi cywilizacyjnemu rozumianemu w okre-

sie średniowiecza jako kształtowanie się sieci osadniczej i związanej 

z nim sieci parafi alnej. Wysoki poziom wód podziemnych, a także 

niebezpieczeństwo zdarzających się dwa razy w roku powodzi nie 

sprzyjały realizacji budów. Grunt nie nadawał się do wznoszenia 

okazałych, masywnych budowli, a taka potrzeba istniała, dlatego 

trzeba było znaleźć rozwiązanie pozwalające na realizowanie licz-

nych kościołów parafi alnych. Obok tego ograniczenia istniały na 

Żuławach w okresie średniowiecza niezwykle niekorzystne dla za-

mieszkującej te tereny ludności możliwości pozyskania materiałów 

budowlanych. Musimy wszak pamiętać, że na terenach uformowa-

nych przez wodę nie występuje podstawowy materiał budowlany, 

jakim jest kamień – zarówno granit, jak i wapień. 

Lokalizacja kościołów w obrębie 
założeń ruralistycznych
Kościoły na obszarze Żuław lokalizowane są na naturalnych bądź 

sztucznie usypanych wyniesieniach terenowych. W przypadku na-

turalnego wyniesienia mamy do czynienia z glebami gliniastymi 

będącymi utworami poglacjalnymi (Jegłownik, Zwierzno, Fisze-

wo). Nasypy sztuczne tzw. terpy wykonane są z gruntów miejsco-

wych przemieszczonych w miejsce budowy obiektu (kościoła czy 

zagrody). Terpy kościelne są zazwyczaj bardzo rozległe, ponieważ 

lokalizowano na nich także cmentarz przykościelny. Bardzo często 

korzystano także z ukształtowanych przez przepływające w pobliżu 

rzeki wałów ziemnych odkładanych na stronie głównego nurtu przy 

zakrętach cieku wodnego (często wały takie powstawały w czasie 

dużych powodzi – Mątowy Wlk.). Takie wały są dzisiaj czytelne 

w rejonie Żuławy Kwidzyńskiej (są tam one zbudowane z piasków) 

oraz w rejonie Mątów Wlk. 

Średniowieczne świątynie wznoszone były w dwu typach zało-

żeń ruralistycznych – we wsiach owalnicowych w obrębie nawsia 

(Ostaszewo, Lichnowy, Kończewice, Gnojewo, Stara Kościelnica, 

Miłoradz, Lisewo, Myszewo, Tuja, Marynowy itd.) oraz w przywa-

łowych (Pogorzała Wieś, Szawałd, Królewo). Istnieją pojedyncze 

realizacje w obrębie założenia ulicowego (Żuławki).

Fundamentowanie budynków
W państwie zakonnym stosowano dwa systemy posadowienia bu-

dynków na gruncie: 

fundamenty kamienne lub ceglane wznoszone w znacznej głę-

bokości wykopie; w dolnej partii murowane w wykopie wąsko-

przestrzennym bez opracowania lica, wyżej – w miarę poszerza-

nia się wykopu ze spoiną opracowaną na licu;

fundamenty palowe (rusztowe) wykonane z dębowych pali 

zagęszczających grunty pod stopą fundamentową nie posiada-

jących odpowiedniej nośności, na których układano łączone 

zaprawą wapienną kamienie, a wyżej mur ceglany (starówki 

w Gdańsku i Elblągu).

W wiejskich kościołach żuławskich budowniczowie stosowali 

trzeci, będący modyfi kacją typu drugiego, system fundamentowa-

nia. W znanych mi kościołach, w których miałem możliwość obser-

wowania fundamentów (Stara Kościelnica, Miłoradz, Cyganek, Ma-

rynowy) nie stwierdziłem występowania pali pod stopą fundamen-

tową. Posadowienie jest bardzo płytkie i stopa znajduje się na głę-

bokości około 1 metra (+/– 20 centymetrów) poniżej terenu. Spód 

wąskoprzestrzennego wykopu wysypany jest podsypką piaskową, 

na którą wrzucone są duże głazy granitowe (kamienie polne). Nie 

są one spojone ze sobą zaprawą, a jedynie przesypane piaskiem. Na 

górnej powierzchni kamieni znajduje się wylewka z zaprawy wa-

piennej, na której ułożono warstwę wyrównawczą z cegły i drob-

nych kamieni. Wyżej mur ceglany o wysokości około 3 – 5 warstw 

cegły, których górna powierzchnia osiąga poziom terenu. Takie fun-

damentowanie w sposób idealny kompensuje ruchy podłoża wyni-

kające ze zmian zawilgocenia gruntu, a także jego przemarzania.

Mury obwodowe świątyń
W części istniejących do dziś kościołów zachowały się w większym 

lub mniejszym stopniu pozostałości konstrukcji ryglowych. Wzno-

szono je na omówionym powyżej fundamencie. Trudno bez rozku-

cia stopy fundamentowej określić, czy budowniczowie przewidywa-

li obmurowanie w późniejszym okresie z zewnątrz takich świątyń 

litym murem ceglanym. Gdyby taki zamiar istniał w momencie 

podjęcia budowy, istniejący dzisiaj fundament musiałby mieć w ca-

Techniki i materiały budowlane stosowane przy 
wznoszeniu średniowiecznych kościołów żuławskich 
Zagadnienia logistyczne 
średniowiecznego placu budowy
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łej swej grubości jednorodną strukturę (bez spoiny wzdłużnej na 

styku konstrukcji ryglowej oraz litego muru ceglanego). Dotąd nie 

udało mi się natrafi ć na takie ślady. 

Pozostałości konstrukcji ryglowych występują w kościołach 

w Gnojewie, Mątowach Wlk., Marynowach, Krzyżanowie, Cyganku, 

a także w Elblągu w kościele pod wezwaniem św. Jerzego. Także w in-

nych kościołach żuławskich istnieją przesłanki wskazujące na moż-

liwość istnienia pozostałości konstrukcji ryglowej wewnątrz muru 

ceglanego (obmurowanie dwustronne). Konstrukcja wykonana jest 

z drewna iglastego z wypełnieniem pól szachulca cegłą. Grubość ścia-

ny ryglowej wynosiła około 30 cm, z zewnątrz i od wewnątrz mur był 

zapewne tynkowany. Jeszcze w I połowie XIV wieku doszło do obmu-

rowania tej konstrukcji murem grubości 100 – 130 cm wykonanym 

z cegły. Niekiedy było to obmurowanie dwustronne (Marynowy?)

Średniowieczne kościoły żuławskie wzniesione są z cegły o wymia-

rach około 28-31 x 14-15 x 8-9,5 cm w układzie polskim (gotyckim). 

Wnętrze muru jest często wypełniane gruzem ceglanym spajanym za-

prawą wapienną. Dla wykonania ościeży portalowych oraz okiennych 

(rzadziej) stosowano różnego rodzaju cegły profi lowe przewożone 

niekiedy na znaczne odległości z wyspecjalizowanych w tej produkcji 

cegielni. Fakt przewożenia kształtek został udokumentowany w por-

talu zachodnim kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku. Jest on datowany 

na czas około 1310. W dolnej partii portalu do wysokości 10 warstw 

zastosowano kształtkę występującą w oknach południowej elewacji 

kościoła Najświętszej Panny Marii w Elblągu (podominikański), wy-

żej mamy do czynienia z całkowicie odmiennym profi lem.

Do spajania ze sobą cegły, jak i wykonywania tynków używano 

wapna. Produkowano je (palono) na terenach zapewne wyżej poło-

żonych, w pobliżu złóż wapienia (Dąbrówka Malborska – Waplewo 

Wlk.). Na miejsce budowy dostarczano wapno palone, co pozwala-

ło nawet o 1/3 zmniejszyć ciężar przewożonego surowca. Gaszenie 

odbywało się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Niezbędny do 

wykonania zaprawy piasek także transportowano ze znacznej jak na 

warunki średniowieczne odległości (do 30 km). Materiał ten na Żuła-

wach nie występuje. Pozyskiwano go z nurtu Nogatu i Martwej Wisły, 

o czym świadczą występujące masowo w zaprawie spajającej cegły żu-

ławskich kościołów ułomki muszli ślimaków żyjących w wodzie. Dla 

poprawienia jakości zaprawy, a także zwiększenia jej wytrzymałości, 

dodawano do niej masowo występujący na budowie miał ceglany. Po-

lepszona w ten sposób zaprawa lepiej wiązała w głębi muru i odzna-

czała się znaczną wytrzymałością mechaniczną. Do murowania sto-

sowano zaprawę o stosunku spoiwa do kruszywa 1:2 do 1:3,5. Tynki 

wykonywano niekiedy z zaprawy o stosunku tych składników 1:1,5.

Mury wznoszono z rusztowań tzw. „sztandarowych” z jednym 

rzędem słupów opartych na podwalinach drewnianych. Poziome 

leżnie podpierające pomosty robocze oparte były jednym z końców 

w otworach w ścianach wielkości główki cegły i głębokości pół ce-

gły. O zastosowaniu takich rusztowań świadczą otwory maczulco-

we widoczne między innymi na ścianach kościołów w Mątowach 

Wielkich czy Tuji. Po zakończeniu prac pozostawiano otwory po 

maczulcach niezamurowane. Budowa takich rusztowań w okresie 

średniowiecza wymagała szczególnej znajomości właściwości drew-

na. Ze względu na znaczny ciężar słupów wysokości około 8 me-

trów zapewne stosowano łączenie ze sobą żerdzi w połowie długości 

za pomocą lin. Na pomostach oddalonych od siebie o około 1,10 

metra układano – zamiast drogich i czasochłonnych w wykonaniu 

desek – plecionki wiklinowe, o czym informuje nas średniowiecz-

na ikonografi a francuska. Jednak pomosty tego typu miały jedynie 

zastosowanie komunikacyjne, nie można było na nich składować 

materiałów budowlanych. Te musiały być dostarczane bezpośred-

nio na mur w rejon pracy zespołu murarskiego. Przy takiej orga-

nizacji placu budowy konieczna była dobra organizacja robót i za-

bezpieczenie odpowiedniej ilości osób transportujących materiały 

„na mur”. W zależności od wysokości, na której pracowali murarze, 

ilość pomocników obsługujących jednego murarza musiała wyno-

sić od dwóch do nawet pięciu osób. 

Więźby dachowe.
Typowa szerokość świątyni żuławskiej to 8 do 11 metrów. Taka roz-

piętość uniemożliwiała założenie nad tą przestrzenią stropu bez pod-

pory pośredniej – wytrzymałość belki na zginanie jest ekonomicz-

na do rozpiętości około 7 metrów, powyżej niej konieczne staje się 

zastosowanie podpory pośredniej. By uniknąć takiego rozwiązania 

stosowano powszechnie więźby tzw. storczykowe z wiszącym w ka-

lenicy wiązarem podtrzymującym w połowie rozpiętości konstrukcję 

stropu nad kościołem. Do dzisiaj zachowała się w pierwotnej formie 

znaczna ilość więźb dachowych z okresu budowy świątyń (Pogorzała 

Wieś, Kończewice, Mątowy Wlk., Miłoradz, Stara Kościelnica, Li-

sewo, Krzyżanowo). Mają one niekiedy wyprofi lowanie konstrukcji 

umożliwiające założenie nad przestrzenią świątyni koleby. 

Powszechnie stosowanym materiałem na więźby dachowe było 

drewno iglaste, jedynie w niektórych kościołach zastosowano dębi-

nę. Nie przeprowadzono dotąd badań gatunków drewna stosowane-

go w żuławskich świątyniach – badania takie prowadzono jedynie 

w dużych kościołach miejskich przy okazji prac konserwatorskich 

(katedra w Kwidzynie). Dąb był drewnem cennym, a jednocze-

śnie trudnym w obróbce. Chociaż było to drzewo masowo rosnące 

w okolicznych lasach łęgowych (vide rezerwat Las Grądowy pomię-

dzy Piekłem a Mątowami w rozwidleniu Wisły Martwej i Nogatu), 

jak już wspomniałem, rzadko występował w więźbach wiejskich ko-

ściołów. Częstsze wydaję się przerabianie dębiny na bardzo poszu-

kiwany węgiel drzewny. Natomiast powszechnie stosowane drewno 

iglaste sprowadzać trzeba było z Pomorza bądź Wysoczyzny Elblą-

skiej. Transport przy ówczesnym stanie dróg i dostępnych środków 

transportu był przedsięwzięciem nader złożonym, praco – i czaso-

chłonnym, a także drogim. Natomiast drewniane stropy deskowe 

z ręcznie tartymi deskami we wnętrzach kościołów stosowano po-

wszechnie. Sklepienia w kościołach wiejskich są niezmiernie rzad-

kie, znamy je przede wszystkim z zakrystii.

Pokrycia dachowe. 
Obserwacje wykopów wokół kościołów wskazują, że powszechnym, 

stosowanym do dzisiaj pokryciem dachów w średniowieczu była da-

chówka mnich-mniszka. Nigdzie nie znalazłem śladów dachówki 

karpiówki. Zapewne jednak częste były także pokrycia drewniane 

– dranice oraz gont. Do dzisiaj na wielu wieżach kościołów żuław-

skich (Mątowy Wlk., Kończewice, Fiszewo – do pożaru, Kmiecin) 

zachowało się pokrycie gontowe. Nie są to wprawdzie gonty średnio-

wieczne, jednak stosowanie tego pokrycia w okresie nowożytnym i w 

XIX-wiecznych pracach konserwatorskich wskazuje na możliwość 

istnienia takich dachów w średniowieczu. Małe ilości gruzu ze śre-

dniowiecznych dachówek znajdowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

kościołów mogą także wskazywać na drewniane pokrycia dachów 

świątyń wiejskich w początkowym okresie ich istnienia.

Szkło, metale
Nie można wykluczyć, że na terenie Żuław istniała produkcja że-

laza z zasobów rudy darniowej, które również dzisiaj spotykane są 

na tej ziemi. Nie odkryto jednak dotąd żadnych śladów istnienia 

miejsc wytopu żelaza. Zapewne sytuacja wyglądała w ten sposób, 

że na miejsce budowy przywożono sztaby skutego żelaza, z których 

na miejscu wykonywano potrzebne przedmioty i narzędzia. Świad-

czyć o tym mogą znajdowane w różnych miejscach w czasie prac 

archeologicznych sztaby żelazne (najnowsze wykopaliska w Białej 

Górze). Podobnie sytuacja przedstawiała się także w przypadku in-

nych metali (ołów, miedź, cyna), które dowożone były na miejsce 

w formie surowca półprzetworzonego. Także szkło musiało być do-

starczone na miejsce budowy w formie tafl i.

Pozyskiwanie podstawowych 
materiałów budowlanych.

Kamień. Materiał ten – jak wspomniałem wyżej – w ogóle nie 

występuje na Żuławach. W związku z tym musiał on być zwożo-

ny na teren budowy ze znacznej niekiedy odległości, dochodzącej 

nawet do 50 km. W fundamenty kościoła wiejskiego o wymiarach 

zewnętrznych 9 x 18 metrów z wieżą od zachodu trzeba było przy-

wieźć około 50 metrów sześciennych granitu, co ważyło około 200 

ton. Przy ówczesnym systemie dróg, środkach transportu o udźwi-

gu około 600 – 800 kilogramów było to przedsięwzięcie wymagają-

ce znacznego wysiłku logistycznego i fi nansowego. 

Cegła. Także ten materiał musiał być dowożony na plac budowy 

spoza Żuław. Spowodowane to było dwukrotnym w ciągu roku za-

lewaniem Żuław przez powodzie – wiosenną zatorową oraz „świę-

tojańską” z końca czerwca. Specyfi ka produkcji cegły i dachówki 

powodowały, że na terenach nie otoczonych wałami przeciwpowo-

dziowymi nie można było wytwarzać takich materiałów. Musimy 

pamiętać, że cykl produkcyjny ceramiki budowlanej – od momentu 

wydobycia gliny do wyjścia gotowego wyrobu z pieca – wynosi mi-

nimum trzy sezony roczne. Każda powódź zabierała zgromadzoną 

do sezonowania glinę, a także niszczyła tymczasowe budynki słu-

żące do produkcji ceramiki. W związku z tym bardziej opłacalne 

było sprowadzenie tych materiałów spoza Żuław. Cegielnie na inte-

resującym nas terenie mogły zacząć powstawać po usypaniu wałów 

przeciwpowodziowych, czyli od około połowy XIV wieku. 

Należy pamiętać, że ilości cegieł wbudowywanych w mury śred-

niego kościoła były znaczne. Kubatura murów o wspomnianych 

wyżej wymiarach wynosi około 450 metrów sześciennych, z tego 

około 15 % należy odliczyć na otwory okienne i drzwiowe. Daje to 

około 380 metrów sześciennych murów ceglanych. Przy założeniu, 

że w 1 metrze mieści się około 270 cegieł gotyckich na budowę ta-

kiej świątyni potrzeba było około 100.000 sztuk cegieł. Ważyły one 

około 800 ton – także bardzo poważne przedsięwzięcie fi nansowe 

i organizacyjno – transportowe. 

Do tego doliczyć jeszcze trzeba dachówkę, piasek, drewno bu-

dowlane; budowa świątyni jawi się nam dzisiaj jako nader rozbudo-

wane organizacyjnie przedsięwzięcie, do tego niezbyt rozciągnięte 

w czasie, jak to miało często miejsce przy budowie kościołów miej-

skich. Tutaj salowe jednoprzestrzenne wnętrze zmuszało inwesto-

rów – społeczność wiejską – do pospiesznego kończenia budowy 

„domu Boga”. W takich wypadkach istniała zapewne jakaś tymcza-

sowa budowla spełniająca funkcje świątyni, jednak mentalność śre-

dniowieczna nakazywała społeczności wiejskiej sprawne zakończe-

nie prac na chwałę Boga i ku pokrzepieniu serc grzeszników.

Bernard Jesionowski 

Muzeum Zamkowe w Malborku

Średniowieczny fundament z granitowych głazów układanych war-
stwowo (kościół św. Jana w Malborku – część wschodnia świątyni)

Schemat fundamentów palowych oraz rusztowych 
(za: Antoni Kąsinowski)

Schemat konstrukcji ryglowej ściany zachodniej 
kościoła w Krzyżanowie (za: B. Schmid).
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Przystępując do ukazania kolejności powoływania do istnienia 

wspólnot parafi alnych na Żuławach Wielkich w średniowieczu, na-

leży zaznaczyć, że ten okres zamyka się na przestrzeni XIII-XIV w. 

W Polsce, tak jak na Węgrzech i w Czechach, organizacja parafi alna 

była dobrze znana już w XI w.91 Żuławy Wielkie do 1263 r. formalnie 

podlegały jurysdykcji biskupa kujawsko-pomorskiego. Dopiero po 

wyroku biskupa warmińskiego Anzelma, jako legata, z 29 grudnia 

1263 r. teren ten przejęli biskupi pomezańscy.92 Zapewne na to po-

stanowienie wpłynął układ Sambora II z Krzyżakami z 11 marca 

1254 r., w wyniku którego całe Żuławy stały się własnością Zakonu 

(zajęli je przed 1237/38 r., czyli w czasie konfl iktu księcia Świętopeł-

ka z bratem Samborem II, sprzymierzonym z Krzyżakami).93 Z tego 

powodu Zakon będzie kształtował na tym terenie nie tylko politykę 

kolonizacyjną, ale także gęstość sieci parafi alnej.

Z punktu widzenia prawa kościelnego, parafi a to najmniejsza 

jednostka administracji kościelnej: 1) z wyraźnie określonymi gra-

nicami terytorium94, 2) z kościołem jako miejscem sprawowania 

Mszy św. i możliwością korzystania z sakramentów św., 3) z cmen-

tarzem grzebalnym i chrzcielnicą, 4) oraz wyznaczonym kapła-

nem sprawującym opiekę duchową na wiernymi danego terenu. 

Wprawdzie nie wymagano stosownego uposażenia parafi i, aby ją 

erygować, jednak biskup nie powinien wydawać zgody na budowę 

świątyni parafi alnej tam, gdzie nie zapewniono stałego dochodu na 

sprawowanie kultu oraz utrzymanie proboszcza i służby kościelnej. 

Parafi a nie traciła swoich uprawnień parafi alnych nawet wtedy, gdy 

91  E. WIŚNIOWSKI, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje spo-

łeczne, Lublin 2004, s. 15-56. 

92  J. WIŚNIEWSKI, Pomezania. Z dziejów kościelnych, Elbląg 1996, s. 105.

93  B. ŚLIWIŃSKI, Świętopełk (1191/2-1266), w: Słownik Biograficzny Pomorza 

Nadwiślańskiego, Gdańsk 1997, t. 4, s. 351-355; J. WIŚNIEWSKI, Kościo-

ły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243-1821 (1992), Elbląg 

1999, s. 41-42.

94  E. WIŚNIOWSKI, Rozwój organizacji parafialnej Polsce do czasów reforma-

cji, w: Kościół w Polsce – t. I: Średniowiecze, Kraków 1966, s. 237-241. 

w okresie wakansu na urzędzie proboszcza, duszpasterstwo w jej 

granicach prowadził ksiądz sąsiedniego kościoła parafi alnego albo 

wyznaczony w zastępstwie kapłan (kommendariusz, administra-

tor). Do erekcji kościoła parafi alnego potrzebna jest zgoda biskupa 

diecezji.95 Prof. Eugeniusz Wiśniowski (KUL), pisząc o parafi ach 

w Polsce średniowiecznej, konstatował: „Trzeba stwierdzić, że pa-

rafi a jest instytucją, na którą składa się wiele różnych elementów: 

kościół, kapłan, cura animarum, jurysdykcja kościelna, okręg pa-

rafi alny, wierni, przymus parafi alny, uposażenie kapłana i kościoła, 

rezydencja kapłana”.96

Najstarsze miejsca sakralne na Żuławach Wielkich.

Najstarszymi miejscami kultu katolickiego na Żuławach Wielkich, 

które w 2. połowie XIII w. zorganizowali krzyżacy, były kaplice 

w Lichnowach i Mątowach Małych oraz parafi a w Lubieszewie. Lich-

nowy, wymienione 10 marca 1254 r. w umowie kupna Żuławy Zan-

tyrskiej (Sambora, księcia pomorskiego i szpitalnika Th eodoryka v. 

Gruningen), prawdopodobnie posiadały wtedy jakąś kaplice97. Nato-

miast 2 lutego 1321 r. wielki komtur Werner von Orseln w przywileju 

lokacyjnym wsi przydzielił parafi i 6 wolnych włók98, dlatego należy 

przyjąć, że przed 1321 r. zbudowano tutaj świątynię, ponieważ wte-

dy ją konsekrowano. Okręg parafi i tworzyły: Dąbrowa, Lichnówko 

95  M. NOWODWORSKI, Parafja, w: Encyklopedia Kościelna, Warszawa 1892, 

t. 18, s. 200-201; A. ZAREMBA, Parafialny kościół, w: Encyklopedia Kościel-

na, t. 18, s. 201-203.

96  E. WIŚNIOWSKI, Rozwój organizacji parafialnej, s. 243.

97  Preussisches Urkundenbuch (=dalej Pr.U), wyd. R.PHILIPPI, C.P.WOEL-

KY, Königsberg 1882, t. I-1, nr 182, s. 214; W. DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo 

na Żuławach w XIII i na początkach XIV w., Malbork 1992, s. 103-105; A. 

SEMRAU, Zur Geschichte der Besiedlung des Grossen Werders im 13. Jahr-

hundert, w: Mitteilungen des Coppernicus-Vereins fur Wissenschaft und 

Kunst zu Thorn, z. 42, 1934, s. 116-117; Pastoralblatt, nr 6 z 1 czerwca 1906 

r., s. 66-67.

98  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, wyd. W.HEJNOSZ, J.WALUSZEW-

SKA, w: Fontes, t. 58, Toruń 1967, t. IV [1676 r.], s. 102.

Chronologia erygowania parafii 
na Żuławach Wielkich w średniowieczu

Konstrukcja ryglowa w części wschodniej kościoła w Mątowach Wielkich.

Lico muru gotyckiego kościoła 

w Mątowach Wlk.

Kształtki średniowieczne zastosowane we 
fryzie podokapowym kościoła w Borętach.

Czerwona zaprawa z dodatkiem miału 
ceglanego w murach zamku malborskiego.

Wieża kościoła w Tuji na południe 
od Nowego Dworu Gdańskiego.
Widoczne otwory maczulcowe.

Gniazdo maczulca we wschodniej ścianie
kościoła w Starej Kościelnicy.

Rusztowanie sztandarowe na średniowiecznej 
rycinie francuskiej (za: Marian Arszyński)

Średniowieczna więźba dachowa kościoła
w Pogorzałej Wsi.

Średniowieczne, pokryte glazurą, dachówki 
mnich – mniszka (ze zbiorów Muzeum 
Zamkowego w Malborku)

Gontowe pokrycie wieży kościoła
w Mątowach Wielkich. Zdjęcia Bernard Jesionowski
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z kaplicą, Pordenowo, Parszewo, Starynia, Trapiszewo99. W 1362 r. 

wystąpił „pierwszy” proboszcz parafi i ks. mgr Jan von Wildenberg.100 

Parafi a była obsadzona również w I połowie XVI w., a 7 listopada 

1562 r. pracował tutaj kommendariusz Christophorus Hauer101, któ-

ry jednakże 10 czerwca 1564 r. opowiedział się za nauką M.Lutra. 

W Mątowach Małych już w 1254 r. istniał folwark krzyżacki. Urzą-

dzono w nim kaplicę domową102, do której uczęszczali robotnicy fol-

warczni: Polacy i Prusowie (oraz inni mieszkańcy), zapewne dlatego 

trzeba było w parafi i Mątowy Wielkie zatrudnić wikariusza, który 

znał te języki. W okresie od 1368-1401 był nim ks. Johannes Stengel. 

Już w 1647 r. kaplica ta nie istniała103. O istnieniu parafi i w Lubiesze-

wie wspominano już w 1255 r., a istniejący tam do dziś kościół jest 

datowany na 1313 r.104 Natomiast 30 listopada 1341 r. wielki komtur 

Ludolf König rozszerzył przywilej lokacyjny Wernera v. Orselna105 

z lat 1314-1324, potwierdzając 4 włóki proboszczowskie oraz dziesię-

cinę. Dopiero jednak po czterech latach, w 1345 r. reerygowano tutaj 

parafi ę, w której w 1376 r. proboszczował Joannes Canonicus Pome-

saniensis (ofi cjał pomezański)106. Nie ma pewności co do urzędowa-

nia w niej proboszcza w I połowie XVI w.107. W jej skład wchodziły 

wsie108: Lubieszewo, Nowy Dwór, Orłowo. W 1570 r. w królewszczy-

znach funkcjonował zbór protestancki.

Parafi e żuławskie erygowane w pierwszej połowie XIV w.

Szereg parafi i erygowanych na Żuławach Wielkich w 1.szej połowie 

XIV w. otwiera Pogorzała Wieś, którą zapewne zorganizowano tuż 

po 1310 r., chociaż pierwsza wzmianka o tym kościele pojawiła się 

19 listopada 1340 r.109 Jednakże już w I połowie XVI w. nie było tutaj 

proboszcza, a w granicach parafi i w 2.giej połowie XVI w. leżała tyl-

ko Pogorzała Wieś110. Wówczas, w 1562 r. zorganizowano tutaj zbór 

protestancki, a 6 lat później kościół katolicki na krótko przejęli lute-

ranie111, bo 1590 r. potwierdzono, że włóki kościelne „pleban orze” 

na swój użytek (tak jak w 1676 r.).112 Kolejny punkt sakralny powstał 

99  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła katolickiego na Żuławach Gdańskich, w: 

Miesięcznik Diecezji Gdańskiej, nr, 1-3, 1968, s. 4.

100  Der pomesanische Anteil der Diócese Ermland, w: Pastoralblatt, nr 9 z 1 wrze-

śnia 1906 r., s. 128; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 5.

101  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 7-8.

102  Schematyzm Diecezji Gdańskiej 1986, opr. W. LAUER, Gdańsk 1986, s. 98, 

103-104.

103  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4-5, 10.

104  TAMŻE, s. 4.

105  Preussisches Urkundenbuch (=dalej Pr.U), wyd. R.PHILIPPI, C.P.WO-

ELKY, t. II-1 – M. HEIN, E.MASCHKEN, z. 2,3,4 – M.HEIN, Kónigsberg 

1932-1939, nr 475, s. 328; t. III-1 – M.HEIN, Kónigsberg 1944, nr 410, s. 

279. 

106  Die Pfarrer an den ermlandischen Landkirschen, w: Pastoralblatt, nr 6, 1876, 

s. 67.

107  G. MORTENSEN, Besetzte und unbesetzte Pfarrkirchen Altpreussens in der 

ersten Hąlfte des 16 Jahrhundert, w: Historisch-Geographischer Atlas des 

Preußßenlandes, opr. MORTENSEN H., MORTENSEN G., WENSKUS R., 

Wiesbaden 1971; G. MORTENSEN, Der Gang der Kirchengrundungen (Pfar-

rkirchen) in Alterpreussen, w: Historisch-geographischer Atlas des Preussen-

landes, Lieferung 3, opr. MORTENSEN H., MORTENSEN G., WENSKUS 

R., Wiesbaden 1973.

108  M. BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego 

i malborskiego w drugiej połowie XVI w. (mapa i materiały), w: RTNT, R.60, 

z. 2, Toruń 1957, s. 87-93 [woj. malborskie].

109  Pr.U, III-1, nr 342, s. 239; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4; E.DO-

RMANN, Geschichte des Kreises Marienburg, Marienburg 1862, s. 95; K.KA-

SISKE, Die Siedlungstatigkeit des Deutschen Ordens in ööstlichen Preussen bis 

zum Jahre 1410, Köönigsberg 1934, s. 42. 

110  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

111  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 8; H.A.POHL, Neukirch. Ein Bauern-

dorf an der Weichsel, 1998 (mps), k. 18.

112  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, wyd. W.HEJNOSZ, J.GRONOW-

SKI, w: Fontes, t. 48, Toruń 1960, t. II [1590 r.], s. 6, 94; Źródła do dziejów 

ekonomii malborskiej, t. IV [1676 r.], s. 96.

w Lisewe, gdzie wielki komtur Werner v. Orseln113 29 maja 1316 r. 

uposażył tutaj kaplicę 2 włókami ziemi, przydzielając ją parafi i 

w Lichnowach. Pod koniec XIV w. powstała tutaj parafi a, w której 

w 1390 r. urzędował proboszcz114 .Tak zostało do początków II po-

łowy XVI w. Tymczasem, urzędujący tutaj proboszcz Georgius Sa-

gittanus7 listopada 1562 r. podpisywał się już jako pastor ewangelic-

ki – był to jednak krótki epizod. Wieś kościelna tworzyła całą para-

fi ę115, ale od około 1607 r. parafi a była powiązana z Kończewicami 

i Bystrzem116. Według ks. F. Lulkowskiego, pierwsza wzmianka o ist-

nieniu parafi i w Świerkach pochodzi z 1318 r., chociaż dopiero 2 lu-

tego 1321 r. wielki komtur Werner v. Orseln lokował wieś Czans na 

prawie chełmińskim, która to istniała znacznie wcześniej117, dotując 

parafi ę (z kaplicą fi lialną w Lipince)118. W czasie reformacji, czyli 

w 1. połowie XVI w. urzędował tutaj proboszcz119, któremu podlega-

ły wsie120: Lipinka, Nidowo, Świerki. Kolejna parafi a żuławska po-

wstała w 1321 r. w Borętach121 – 2 lutego 1321 r. wielki komtur Wer-

ner von Orseln lokował wieś, przydzielając parafi i 4 włóki122. Za-

pewne wówczas stał tam już kościół drewniany, a murowany wznie-

siono w połowie XIV w.123 Jeszcze w połowie XVI w. urzędował tutaj 

proboszcz katolicki124, który sprawował opiekę pasterską nad wier-

nymi wsi125 Boręty i Palczewo. Natomiast w latach 1550-1650 prote-

stanci posiadali zbór we dworze126. W tym samym 1321 r. przypada 

powstanie parafi i w Marynowach. W lokacji wielkiego komtura 

Wernera v. Orselna z 9 sierpnia 1321 r. parafi i przyznano 4 włóki127, 

ponieważ we wsi stała już świątynia. Jeszcze w 1. połowie XVI w. 

parafi a posiadała własnego proboszcza128, któremu podlegały 

wsie129: Marynowy i Rychnowo, ale 23 lipca 1604 r. włączono do niej 

kościół parafi alny w Tuji130. Tego samego dnia, 9 sierpnia 1321 r. po-

113  Pr.U, II 1, nr 151, s. 103-104; W. DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuła-

wach, s. 106, 113; E.DORMANN, Geschichte des Kreises Marienburg, s. 28; 

B.SCHMID, Bau– und Kunstdenkmąler des Kreises Marienburg, Danzig 

1906, t. 1, s. 142; A.SEMRAU, Zur Geschichte der Besiedlung des Grossen 

Werders, s. 117. 

114  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 3-4.

115  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

116  Archiwum Diecezjalne w Pelplinie (dalej=ADP), C 3, Acta Curiae [do 1609], 

k. 206; ADP, C 7, Liber actorum in Curia… 1615-1621, k. 81v.

117  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4; por. W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo 

na Żuławach, s. 95, 118.

118  Pr.U, II 1, nr 315, s. 231; B.SCHMID, Bau– und Kunstdenkmąler des Kreis 

Marienburg, s. IV, 305; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 118; 

F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

119  G.MORTENSEN, Besetzte.

120  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

121  G.MOTRENSEN, Pfarrkirschen; W. DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuła-

wach, s. 114; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 3. 

122  Pr.U, II 1, nr 320, s. 237. 

123  G.DEHIO G., Handbuch der Deutschen Kunstdenkmąler – Deutschordenland 

Preussen, opr. E.GALL, Munchen-Berlin 1952 (dalej=Delio-Handbuch), s. 

39; H.DEHIO H., Handbuch der Kunstdenkmąler West– und Ostpreussen, 

opr. M.ANTONI, Munchen-Berlin 1993, s. 120.

124  G.G.MORTENSEN, Besetzte.

125  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

126  KLEMP A., Zbory protestanckie w Prusach Królewskich oraz w okręgach lę-

borskim i bytowskim, w: TENŻE, Protestanci w dobrach prywatnych w Pru-

sach królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, 

Gdańsk 1994, mapa; H.A.POHL, Neukirch. Ein Bauerndorf an der Weichsel, 

1998, k. 18.

127  Pr. U, t. II 1, nr 360, s. 267; por. Opis królewszczyzn w województwie chełmiń-

ski, pomorskim i malborskim w roku 1664, wyd. J.PACZKOWSKI, w: Fon-

tes 32, Toruń 1932, s. 396; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 

95,119, 179. 

128  G.MORTENSEN, Pfarrkirchen; G.MORTENSEN, Besetzte.

129  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

130  ADP, C 3, Acta Curiae [do 1609], k. 135; H.SPOHN, Die Pfarrer und Com-

mendarien von Ladekop (Gr. Werder), 1932 (mps), s. 4.

wstała parafi a w Miłoradzu131, którą 4 włókami uposażył tenże sam 

w. komtur Werner v. Orseln. Mimo tego nie można wykluczyć jej po-

wstania we wczesnym okresie ewangelizacji Żuław Wielkich, czyli w okre-

sie od 1230 do 1310 r. 8 listopada 1343 r. wystąpił proboszcz „Johanni 

plebano de Mylencz”132. Również w I połowie XVI w. urzędował tutaj 

proboszcz katolicki, chociaż w królewszczyznach terenu tej parafi i 

istniał już zbór protestancki (do 1636 r.).133 Wieś Kmiecin istniała w 1322-

1327 r.134, dlatego przyjmuje się, że wtedy erygowano parafi ę, czyli 

przed 24 grudnia 1344 r., gdyż wówczas wzmiankowano już księdza 

Jana de Inden.135 W tym czasie zbudowano też tutaj mały kościół. 

Areał 4 włók ziemi przydzielił tutejszemu proboszczowi biskup po-

mezański Bertold, kończąc spór proboszcza z Radą miasta Elbląga 

(prawo patronatu). W granicach parafi i leżał Rakowe Pole136. Drugi 

kościół w XIV w. zbudował tutaj Gotschalk Grote – rajca i burmistrz 

Elbląga (1353-1369).137 Zapewne (?!) w 1. połowie XVI w. rezydował 

tutaj proboszcz, któremu podlegała tylko wieś Kmiecin138. Komtur 

elbląski Hermann 21 maja 1328 r. lokował Żelichowo139, gdzie wtedy, 

a najpóźniej do 1351 r., zorganizowano parafi ę. Już w 1. połowie XVI 

stulecia, jako jedna z nielicznych parafi i, nie miała już własnego pro-

boszcza (kościół zniszczony w 1647 r.)140, zapewne dlatego w 2. poło-

wie tego stulecia funkcjonował tutaj zbór protestancki141. Niemal 

w tym samym czasie, bo w 1330 r. erygowano parafi ę w Nowym Sta-

wie142, czyli zaledwie rok po powstaniu miasta (w. m. Werner v. Or-

seln)143. Do parafi i należały wsie: Brzózki, Chlebowo, Dębina, Miro-

wo, Tralewo, Trampowo oraz Laski, gdzie w 1341 r. zorganizowano 

kaplicę prywatną w folwarku krzyżackim.144 W mieście w XIV w. po-

wstały 2 kaplice: szpitalna Ducha Świętego oraz św. Jerzego145. Win-

rich v. Kniprode 30 marca 1361 r. przydzielił tutejszemu proboszczo-

wi dziesięcinę z Brzózki146. Warto dodać, że w l. 1462-1466 probosz-

czował tutaj (protekcja Ścibora Bażyńskiego) ks. Hieromin Waldau, 

131  PrU, II 1, nr 359, s. 266; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 

104, 111; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4; W.KĘTRZYŃSKI, O lud-

ności polskiej w Prusach niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 36; B.SCHMID, 

Bau– und Kunstdenkmąler des Kreis Marienburg, s. IV, 172. 

132  Pr.U, t. III-2, nr 618, s. 506. 

133  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, wyd. W.HEJNOSZ, t. I [1529 r.]w: 

Fontes 45, Toruń 1959, s. 3; Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. II 

[1590 r.], s. 93.

134  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach na Żuławach, s. 99; por. 

W.DOBBER, Dorf Furstenau, Elbing 1931.

135  Pr. U, t. III-2, nr 696, s. 583-584; E.CARSTENN, Geschichte der Hanse-

stadt Elbing, Elbing 1937. s. 181; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4; 

H.A.POHL, Evangeliche Kirche in Furstenau, 1997, rkp, k. 3.

136  A.HARNOCH, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen Provinzen 

Ost– und Westpreussen, Neidenburg 1890, s. 414; F.LULKOWSKI, Z historii 

Kościoła, s. 2-4; M.JÓZEFCZYK, Średniowiecze Elbląga. Z problematyki spo-

łeczno-religijnej, Elbląg 1996, s. 235. 

137  Pr. U., V 1, nr 493, s. 277 – od 1356 r.; por. Pr. U, t. V-2, nr 611, 613, 614, s. 

345-346; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach na Żuławach, s. 99. 

138  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

139  Pr.U, t. II, nr 628; W.DŁUGOKECKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 100.

140  G.MORTENSEN, Pfarrkirchen; G.MORTENSEN, Besetzte.

141  A.KLEMP, Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach królewskich od dru-

giej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, mapa – A. KLEMP, Zbory 

protestanckie w Prusach Królewskich oraz w okręgach lęborskim i bytowskim, 

Gdańsk 1994.

142  K.KASISKE, Die Siedlungstatigkeit des Deutschen Ordens, s. 43. 

143  W.DŁUGOKĘCKI, Początki Nowego Stawu. Przyczynek do polityki miejskiej 

Zakonu Krzyżackiego, w: Rocznik Gdański, t. 52, 1992, s. 64-66.

144  TENŻE, Osadnictwo na Żuławach na Żuławach, s. 118; TENŻE, Zaginione 

dwory krzyżackie w okolicach Malborka. Uwagi do badań nad osadnictwem 

Żuław Wielkich w średniowieczu, w: Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, 

Gdańsk-Koszalin 1997, s. 25

145  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

146  Pr. U, t. V-2, nr 972, s. 557.

kanonik warmiński, chełmiński oraz ofi cjał diecezji chełmińskiej147. 

Obecny kościół wybudowany w połowie XIV w.148, konsekrowano 

w 1408 r., a w l. 1573-1574 po pożarze odbudował go ks. Kaspar Ge-

schkau, proboszcz, opat oliwski, administrator diecezji pomezańskiej 

[1567-1577]. Nowy Staw był obsadzony w I połowie XVI w., ale już 

w 2. połowie stulecia funkcjonował tu zbór protestancki 149. Wtedy 

w skład parafi i wchodziły wsie150: Brzózka, Chlebówko, Dębina, La-

ski, Mirowo, Nowy Staw, Stawiec, Tralewo, Trępnowy. W latach 1332-

1360 zorganizowano parafi ę Myszewo, zapewne budując pierwszą 

drewnianą świątynię dla mieszkańców Lubstowa, Myszewka i Wier-

cin151. Wieś, istniejącą od 11 listopada 1332 r., lokowano dopiero w 1361 

r., kiedy to Stare Miasto Elbląg przydzieliło proboszczowi 2 włóki zie-

mi152. Ceglany kościół wzniesiono w 1382 r., ale w 1405 r. poświęcono 

prezbiterium i cmentarz, a rok później poświęcono odnowioną po 

pożarze świątynię153. W I połowie XVI w. urzędował tutaj proboszcz, 

ale już w 2. połowie zorganizowano tutaj także zbór protestancki, któ-

ry istniał również w 1750 r.154. W tym samym czasie, bo 16 sierpnia 

1333 r., w. komtur Konrad Kesselhut lokował Ostaszewo, przydziela-

jąc parafi i 4 włóki, ponieważ wcześniej wzniesiono tutaj świątynię.155 

Znacznie później powstała kaplica fi lialna w Gniazdowie, udotowana 

0,5 włóką ziemi.156 W I połowie XVI w. najprawdopodobniej urzędo-

wał tutaj proboszcz, któremu podlegało tylko Ostaszewo.157 Jednakże 

od 1561 r. protestanci zbierali się na nabożeństwa w domu prywat-

nym158, zapewne dlatego, że ks. Joachim Gudovius był już zwolenni-

kiem głoszenia czystej Ewangelii.159 Rok później, bo 6 marca 1334 r. 

wielki mistrz Luther v. Braunschweig lokował Jeziernik, przydzielając 

przyszłej parafi i 4 włóki i dziesięcinę.160 Była to parafi a, której pro-

boszcz obsługiwał mieszkańców tej jednej wsi, która już w 1. połowie 

XVI w. nie miała duszpasterza161, a pracujący tutaj ks. Salamon Cala-

chius dnia 10 czerwca 1564 r. wystąpił jako zwolennik czystej Ewan-

gelii. Jego następcy pozostali wierni Kościołowi.162 Cztery lata póź-

niej, bo 29 czerwca 1338 r. powstała parafi a Gnojewo, czyli w czasie 

lokacji wsi przez wielkiego mistrza Dietricha v. Altenburg, który upo-

147  T.BORAWSKA, Waldau Hieronim, w: Słownik Biograficzny Kapituły War-

mińskiej, Olsztyn 1996, s. 268. 

148  G.MORTENSEN, Pfarrkirchen.

149  TENŻE, Besetzte; A.KLEMP, Zbory – mapa.

150  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

151  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

152  Pr. U., V 2, nr 1047, s. 595-596; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuła-

wach, s. 96, 99; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 2; A.HARNOCH, 

Chronik und Statistik, s. 417. 

153  M.JÓZEFCZYK, Średniowiecze Elbląga, s. 236. 

154  G.MORTENSEN, Pfarrkirchen; TENŻE, Besetzte.; A.KLEMP, Zbory; M.BI-

SKUP, Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach krzyżac-

kich w wiekach XIV-XV, w: KMW, t. 2-3, 1983, s. 199-217; E.KIZIK, Meno-

nici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII 

i w XVIII wieku. Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej, Gdańsk 

1994., s. 113.

155  Pr.U, II 1, njr 794, 531; Opis królewszczyzn w województwie chełmiński, po-

morskim i malborskim, s. 397; M.TOEPPEN, Aufzechnungen zur Geschichte 

der Besiedlung des Grossen Werder des Bisthums Pomesanien, w: SRPr, t.V, 

Leipzig 1874, s. 13, 20; B.SCHMID, Bau– und Kunstdenkmąler des Kreises 

Marienburg, s. 265. 

156  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4-5.

157  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

158  G.MORTENSEN, Pfarrkirchen; G.MORTENSEN, Besetzte; A.KLEMP, Zbo-

ry.

159  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 7-8, 10-11.

160  Pr. U, II 1, nr 829, s. 557; G.G.MORTENSEN, Pfarrkirchen; B.SCHMID, 

Bau– und Kunstenkmaler des Kreises Marienburg, s. 283; F.LULKOWSKI, 

Z historii Kościoła, s. 3.

161  G.G.MORTENSEN, Besetzte.

162  ADP, C 7, Liber actorum... 1615-1621, k. 105v; TAMŻE, C 9, Actorum Cu-

riae.. 1625-1630, k. 28.



64 65

sażył przyszłego proboszcza 4 wolnymi włókami ziemi.163 Ponadto 

proboszcz odbierał dziesięcinę z 30 włók w Szymankowie, gdzie zbu-

dowano kaplicę164 po lokacji tej wsi 21 czerwca 1352 r.165 Parafi a była 

obsadzona w XVI w.166, do której należały wsie167 Gnojewo i Szyman-

kowo. W 1582 r. pojawił się tutaj kaznodzieja protestancki. Tego sa-

mego dnia, czyli 29 czerwca 1338 r., ten sam wielki mistrz lokował 

wieś Kończewice, przyznając parafi i 4 włóki, aczkolwiek nie można 

zaprzeczyć jej istnienia już w 1316 r.168. W 1344 r. parafi i przydzielono 

Starą Wisłę, a w 1. połowie XV w. zbudowano, zapewne kolejny, ko-

ściół.169 Posiadała ona proboszcza w I połowie XVI w.170, który posłu-

giwał mieszkańcom wsi171: Koniecwałd i Starą Wisłę. Jednakże 7 listo-

pada 1562 r. ks. Andreas Th esmarus de Abibeken przyjął wyznanie 

ewangelickie, chociaż dwa lata później powrócił na łono Kościoła ka-

tolickiego. Cztery lata później, 25 kwietnia 1342 r., wielki mistrz Lu-

dolf König lokował Niedźwiedzicę, dotując parafi ę 4 włókami i dzie-

sięciną.172 Wtedy zbudowano kościół. Natomiast 6 kwietnia 1352 r. w. 

mistrz Winrich v. Kniprode, lokując Nową Kościelnicę przydzielił 

proboszczowi dziesięcinę z tej wsi, w której wystawiono kaplicę po-

mocniczą173. Parafi a miała proboszcza w 1. połowie XVI w., w skład 

której wchodziły wsie174: Niedźwiedzica i Nowa Kościelnica. Już od II 

połowy XVI w. protestanci zorganizowali tutaj swój zbór protestanc-

ki. Natomiast parafi a Nowa Cerkiew mogła powstać w latach 1342-

1345175, aczkolwiek nie można wykluczyć czasu jej erygowania dopie-

ro w 2. połowie XIV w.176 z kościołem fi lialnym w Pręgowie177. W cza-

sie kolejnej lokacji wsi z 22 lipca 1351 r. wielki mistrz Heinrich v. 

Dusemer potwierdził dotację kościelną w wysokości 4 włók i dziesię-

cinę.178. Ok. 1500 r. zbudowano tutaj drugą masywną świątynię.179 Na 

ten sam czas, czyli na l. 1342-1345, datuje się erygowanie parafi i 

w Mątowach Wielkich (wzmianka 1321 r.)180, po lokacji wielkiego 

mistrza Ludolfa Königa. Wtedy wzniesiono kościół, który służył także 

mieszkańcom wsi Mątowy Małe181. Dnia 12 maja 1383 r. tę lokację 

163  Pr. U, III-1, nr 171, s. 123-124; E.DORMANN, Geschichte des Kreises Ma-

rienburg, s. 16; K.KASISKE, Die Sidlungstątigkeit des Deutschen Ordens, s. 

44; B.SCHMID, Die Bau– und Kunstdenkmąler des Kreises Marienburg, s. 55; 

F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 2.

164  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 3.

165  Pr. U., V 1, nr 64, s. 35; E.DORMANN, Geschichte des Kreises Marienburg, 

s. 98.

166  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. I [1529 r.], s. 15.

167  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

168  Pr.U, III-1, nr 170, s. 122-123; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuła-

wach, s. 109-110; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4; E.DORMANN, 

Geschichte des Kreises Marienburg, s. 24; K.KASISKE, Siedlungstątigkeit des 

Deutschen Ordens, s. 43; B.SCHMID, Die Bau– und Kunstdenkmaler des 

Kreises Marienburg, s. 90; 

169  T.BORAWSKA, Bulecke Henry oraz Frischczu Jan, w: SBKW, Olsztyn 1996, 

s. 28 i 65; ADP, C 32, Akta wizytacji.. 1700, k. 79-80.

170  G.G.MORTENSEN, Pfarrkirchen; G.G.MORTENSEN, Besetzte.

171  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

172  ADP, Dokumenty lokacyjne, k. 41-42; Pr. U, III 2, nr 443, s. 309; F.LULKOW-

SKI, Z historii Kościoła, s. 4.

173  Pr. U., V 1, nr 34, s. 19; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 100; 

F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

174  M.BISKUP, Rozmieszczenie własności ziemskiej, s. 87-93 [woj. malborskie].

175  Pr. U, III 2, nr 761, s. 649-650; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, 

s. 114; F. LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4; H.A.POHL, Neukirch. Ein 

Bauerndorf an der Weichsel, k. 53. 

176  G.MORTENSEN, Pfarrkirchen.

177  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

178  Pr. U., IV, nr 680, s. 612; F.LUKOWSKI, Kronika parafii Nowa Cerkiew, w: 

MDG, nr 2-3/1962, s. 89; B.SCHMID, Die Bau– und Kunstdenkmääler des 

Kreises Marienburg, s. XXI, s. 195; K.KASISKE, Die Siedlungstäätigkeit des 

Deutschen Ordens, s. 43. 
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180  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 104-105 118.

181  Pr. U, t. III-2, nr 762, s. 650; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

ponowił w. mistrz Konrad Zöllner182, potwierdzając pierwotną dota-

cję parafi i 4 włókami.183 Należy zaznaczyć, że tutaj 25 stycznia 1347 r. 

urodziła się bł. Dorota Swartze [+25 czerwca 1394 r.] – patronka die-

cezji elbląskiej184. Parafi a nie straciła proboszcza w okresie reformacji, 

gdyż w 1. połowie XVI w. była obsadzona, a z jego posługi korzystali 

mieszkańcy wsi185: Mątowy Wielkie i Mątowy Małe. Natomiast w By-

strzu zorganizowano parafi ę dla jednej wsi przed 1 grudnia 1344 r., 

wtedy wzmiankowanej186, chociaż wieś istniała wcześniej187. Probosz-

czowi dostarczano dziesięcinę z 36 włók, a sam użytkował 4 włóki 

dotacyjne.188 Obecny kościół (prawdopodobnie drugi) zbudowano 

pod koniec XIV w.189 Już w połowie XVI w. parafi a nie posiadała pro-

boszcza, ale także nie zorganizowano tutaj zboru protestanckiego190. 

Nieco później niż w Bystrzu erygowano parafi ę w Sobieszewie (zna-

ne w 1339 i 1438 r.).191 Na istnienie tutaj kościoła i parafi i w średnio-

wiecza, a konkretnie za rządów pomezańskiego biskupa Arnolda 

[1347-1360], wskazywał Simon Grunau. Ten fakt potwierdził biskup 

kujawsko-pomorski Hieronim Rozdrażewski w czasie wizytacji 

w 1583 r.192 Jej położenie na terytorium miasta Gdańsk spowodowało, 

że nie ostała się ona przy Kościele katolickim, dlatego w 2. połowie 

XVI w. była w rękach protestantów, ponieważ w 1590 r. wystąpił tu 

proboszcz ewangelicki.193 Parafi ę tworzyły następujące wsie: Sobie-

szewo, Świbno, Przegalina, Orle, Mikoszewo, Górki, Krakowo, Stogi, 

Wieniec194. Katolików natomiast włączono do królewskiej kaplicy 

w Gdańsku. 

Parafi e zorganizowane w drugiej połowie XIV w.

 Listę parafi i erygowanych w 2.giej XIV w. otwiera wieś Lasowice, 

wzmiankowana już w 1321 r., chociaż parafi ę Lesewitz zorganizowa-

no przed 11 marca 1350 r.195. Tego bowiem dnia wielki mistrz He-

inrich v. Dusemer odnowił lokację wsi, przydzielając proboszczowi 

4 włóki196, której okręg tworzyły wsie: Kamionka [Kominki – dwór 

krzyżacki], Martąg, Tragamin i Widowa.197 Parafi a posiadała pro-

boszcza w 1603 r., ponieważ wówczas ks. Sebastian Grzybowski198 
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Kunst zu Thorn, z. 42, 1934, s. 114-119.
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Mapy województwa pomorskiego, s. 78-79 z przypisem nr 337. 
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W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach na Żuławach, s. 118 i 84 

– uwzględnia inną nazwę wsi: Windmuhlenberg.
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cy, kronikarze, dyplomaci, pod. red. B.ŚLIWIŃSKIEGO, Gdańsk-Koszalin 

1997, s. 23-32.s. 28-32; F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4.

198  T.BORAWSKA, Barden Marcin, w: SBKW, Olsztyn 1996, s. 14-15; Der po-
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podpisał z mieszkańcami wsi umowę dzierżawy włók plebańskich.199 

Do tego czasu nie zmieniło się terytorium parafi i.200 W początkach 

2.giej połowy XIV w., czyli za rządów biskupa pomezańskiego Ar-

nolda (ok. 1350 r.), datuje się funkcjonowanie parafi i we wsi Schoy-

te (zaginiona). Sołtys tej wsi wystąpił jeszcze w 1530 r., ale już przed 

1595 r. została opuszczona przez mieszkańców zagrożonych wy-

dmami, którzy osiedlili się wyżej na północ, czyli w Nowej Wsi201. 

Tymczasem w Szawałdzie powstanie parafi i i kościoła datuje się na 

3 kwietnia 1352 r., ponieważ wtedy w. mistrz Winrich v. Kniprode, 

lokując wieś przydzielił parafi i 2 włóki, a proboszczowi dziesięcinę. 

Parafi a, do której należały Szawałd, Kamienica i Półmieście202, była 

obsadzona w 1. połowie XVI stulecia.203. Żuławki otrzymały parafi ę 

22 czerwca 1352 r., czyli w czasie lokacji dokonanej przez w. mistrza 

Winricha v. Kniprode204, który przyznał proboszczowi 4 włóki ziemi 

oraz dziesięcinę. W okresie pomezańskim w Żuławkach rezydował 

dziekan, któremu jako proboszczowi podlegali wierni wsi Jankowo 

i Bronowo z kaplicą fi lialną. Parafi a, leżąc w Prusach Królewskich, 

ostała się przy Kościele katolickim, dlatego w 1. połowie XVI w. 

miała własnego proboszcza.205 Wieś Bronowo otrzymała ponownie 

przywilej lokacyjny z rąk w. mistrza Winricha v. Kniprode dnia 24 

marca 1356 r., który uposażył parafi ę 3 włókami oraz dziesięciną.206 

W późniejszym czasie parafi ę włączono do Żuławek, a kościół uległ 

dewastacji. Niemal na ten sam czas, bo na pontyfi kat biskupa pome-

zańskiego Arnolda [1347-1360], przyjmuje się funkcjonowanie pa-

rafi i w Stegnie (Cobelgrube). W tym kościele w 1465 r. rokowania 

prowadzili Polacy z Krzyżakami. W granicach parafi i leżała Stegna, 

Sztutowo, Głobica i Rybina. Jednakże już w 1605 r. wystąpił tutaj pa-

stor ewangelicki. To oni w1681 r. wznieśli obecny kościół z kamienia 

i wieżą z muru pruskiego.207 Wprawdzie wieś Stara Kościelnica, lo-

kowana w 1323 r. przez w. komtura Wernera v. Orselna208, podlegała 

jurysdykcji proboszcza w Miłoradzu209, nie ma wątpliwości, że para-

fi a tutaj powstała. W 1390 r. stał tutaj kościół i rezydował proboszcz, 

który użytkował 2 włóki ziemi210, a w 2. połowie XVI w. była nadal 

obsadzona.211 Wtedy wieś kościelna tworzyła całą parafi ę.212 Wów-

czas też zbudowano obecnie istniejący kościół parafi alny, a mimo 

to od 1595 r.213 istniał tutaj zbór protestancki z pastorem Być może 

Marzęcino nie otrzymało przywileju lokacyjnego, ponieważ była 

to stara słowiańska osada rybacka. Wprawdzie też brak wzmianek 

o czasie erygowania parafi i, wiadomo jednak, że pierwszy kościół 

zbudowano tutaj w XIV w., nad którym w 1457 r. patronat przejęła 

199  ADP, A 3, Acta Curiae [do 1609], k. 98-98v.
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schen Heimatbuch, Bremervöörde, 1975, s. 40.

Rada Miasta Elbląga.214 W 2.giej połowie XVI w. teren parafi i two-

rzyło tylko Marzęcino215, a potem przejęli go protestanci.

Grupa parafi i ustanowionych w XV w.

Ks. Fryderyk Lulkowski przyjmuje erygowanie parafi i Kępki w XIV 

w., ale informacje o wydatkach na budowę tutejszego kościoła odno-

towano dopiero w 1418 r. Do parafi i należały dwie wsie: Kępki i Stob-

no, ale w 2. połowie XVI w. tylko Kępki.216 Kaznodzieja luterański 

osiadł tutaj w 1604 r. Również Skowronki należy zaliczyć do grupy 

parafi i erygowanych w XV w. W 1. połowie tego stulecia proboszcz 

tej parafi i zabiegał przez rybackiego o objęcie Mikoszewa, gdzie przed 

1454 r. (?) zmarł tamtejszy ksiądz. W granicach parafi i leżały wówczas 

wsie: Skowronki, Przebrno i Lipa-Łysica. Świątynia uległa zniszcze-

niu na początku XVI w., a nową wybudowano w Przebrnie (przed 

1528 r.)217, dlatego w 2. j połowie XVI w. Skowronki oraz Neukrug, 

Narmeln, Łysicę, Schmergrube i Vöglers tworzyły tę parafi ę.218 Wieś 

Mikoszewo istniała już w 1373 r., a wzmiankowano ją w 1391 r.219 

Parafi a powstała tutaj długo przed 1454 r., kiedy to zmarł proboszcz 

tej parafi i, w skład której wchodził Jantar220. S. Grunau wspominał ten 

kościół jeszcze w 1530 r., ale potem przejęli go protestanci. Kraśnie-

wo lokowano prawdopodobnie po 1286 r. Natomiast 22 lipca 1400 r. 

Konrad v. Jungingen na prośbę sołtysa i mieszkańców wsi odnowił 

ten dokument, tak jak Werner v. Orseln 22 lipca 1321 r., nie wspo-

minając o dotacji parafi i221. Dekret erekcyjny kościoła p.w. św. Marii 

Magdaleny ogłoszono 19 października 1456 r., dotując go 4 włóka-

mi222. Parafi a funkcjonowała również w 1623 r. w unii z Pogorzałą 

Wsią.223 Przebrno wzmiankowano w 1359 r. i 1376 r., dlatego jej zało-

żenie można datować na połowę XIV w. Nie ulega wątpliwości, że na 

początku XV w. tutejsza parafi a podlegała jurysdykcji biskupów po-

mezańskich, ponieważ „wieś kościelną Pribenow” wspominano już 

w 1465 i 1520 r. Można przyjąć za słuszne podanie S. Grunau, że już 

za biskupa Arnolda [1347-1360] istniejąca na Mierzei Wiślanej para-

fi a Pribernaw leżała w granicach diecezji pomezańskiej, zapewne od 

1263 r., czyli od czasu zakończenia sporu pomiędzy biskupem wło-

cławskim i pomezańskim.224. Pod koniec XV w., po zniszczeniu świą-

tyni w Skowronkach, do której ta wieś należała, nowy kościół zbudo-

wano w Przebrnie, o którym wzmiankowano w 1528 r. W 2. połowie 

XVI w. do kościoła parafi alnego w Przebrnie należały wsie: Przebrno, 

Nowa Karczma, Narmeln, Łysica, Skowronki, Schmergrube, Ptasz-

kowo.225 Jednakże już w 1583 r. kościół posiadali luteranie, dlatego 

wizytator „nie odważył się” go odwiedzić.226 W Krynicy Morskiej 

(Łysica=Calenbergk) w 1424 r. funkcjonowała karczma wiejska, a jej 

istnienie w 1491 r. potwierdzili świadkowie.227 Najprawdopodobniej 

już w 1465 r. stał tutaj kościół parafi alny p.w. Trójcy Świętej, który 

spalono pod koniec XVII w., a ponieważ wieś była słabo zaludniona, 
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nie zbudowano nowej świątyni.228 Piaski-Nowa Karczma posiadały 

karczmę w 1429 r.229 Za istnieniem tutaj świątyni w okresie pome-

zańskim opowiadał się J. Fankidejski, pisząc o utraconych kościołach 

katolickich, m.in. w Nowej Karczmie.230 Jednakże jeszcze w 1452 r. 

wieś wchodziła w skład parafi i Scheuyte231. Nowy kościół w Nowej 

Karczmie zbudowano w 1583 r., ale już wówczas był opanowany 

przez luteran, dlatego wizytator „nie odważył się” go odwiedzić.232 M. 

Biskup i A. Tomczak zaliczyli tę wieś do parafi i Przebrno w II połowie 

XVI w., nie informując o istnieniu tutaj świątyni233.

Kaplice na Żuławach Wielkich w średniowieczu.

 W 1341 r. w Laskach (wzmianka 1323 r.), gdzie stał dwór krzyżacki 

na terytorium miejskim, urządzono kaplicę domową (nazywaną ko-

ściołem) na parterze, aby okoliczni mieszkańcy mogli z niej korzy-

stać (zniszczona w 1647 r.).234 Natomiast w okresie rządów biskupa 

pomezańskiego Arnolda [1347-1360] powstała kaplica w Lubstowie, 

gdzie w 1340 r. mieszkała beginka Adelheide de Pawta235. W kaplicy 

Paute, dnia 1 czerwca 1348 r. krzyżacy porozumieli się z mieszkań-

cami wsi terytorium miejskiego Elbląga w sprawie usypania ok. 2,5 

km wałów wzdłuż cieku wodnego Paute236. Podkreślono też, że do 

tej kaplicy przybyli sołtysi sąsiednich wsi, czyli Lasowic, Kmiecina 

i Myszewa.237 Również ok. 1350 r. zbudowano kaplicę w Orłowie, 

zapewne dlatego że 23 marca 1349 r. wcześniejszy przywilej lokacyj-

ny potwierdził w. mistrz Heinrich v. Dusemer.238 Kaplica uposażona 

wówczas 14 morgami ziemi funkcjonowała jako fi lia parafi i w Lu-

bieszewie, przy której rezydował (?) wikariusz parafi alny. W okre-

sie reformacji wszyscy mieszkańcy wsi przyjęli protestantyzm.239 

Natomiast Pręgowo otrzymało pierwszą lokację w l. 1321-1349 r., 

którą 19 lutego 1350 r. odnowił w. mistrz Heinrich Dusemer. Wte-

dy mieszkali tam Prusowie i Polacy.240 W średniowieczu stała tutaj 

kaplica fi lialna parafi i Nowa Cerkiew, udotowana wolnymi włókami 

[?], być może zbudowana po pierwszej lokacj i(?). W 1562 r. rezydo-

wał tutaj ks. Valentinus Butner, który 7 listopada t.r. wyznał, że był 

zwolennikiem nauki Lutra.241 Chociaż Szkarpawa istniała w 1313 

r.242, to dopiero w 1399 r. wskazywano na tutejszą kaplicę św. Mi-

kołaja, która jako punkt duszpasterski stała się fundamentem pod 

przyszłą parafi ę w Kobellgrube (zaginiona) (obok Stegny), która 

228  J.OBŁĄK, Przeszłość i architektura kościołów, w: Rocznik diecezji warmiń-

skiej 1985, Olsztyn 1985., s. 170-171.

229  W.DŁUGOKĘCKI, Mierzeja Wiślana, s. 79.

230  J.FANKIDEJSKI, Utracone kościoły i kaplice, s. 192-193.

231  W.DŁUGOKĘCKI, Mierzeja Wiślana, s. 79, 88 – wymienia wsie: Schmer-

grube, Ptaszkowo, Nowa Karczma, Scheute, Neudorf, „Na Piasku”. 

232  J.FANKIDEJKSI, Utracone kościoły i kaplice, s. 193.

233  M.BISKUP, A.TOMCZAK, Mapy województwa pomorskiego, s. 79 oraz 

mapa opr. A.TOMCZAK, Sieć parafialna województwa pomorskiego, okręgu 

bytowskiego i lęborskiego w drugiej połowie XVI w. 

234  W.DŁUGOKĘCKI, Zaginione dwory, s. 26; F.LULKOWSKI, Z historii Ko-

ścioła, s. 4.

235  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 91, 99 – utożsamia Lubsto-

wo z Paute; M.JÓZEFCZYK, Średniowiecze Elbląga, s. 125.

236  Pr. U, t. IV, nr 343, s. 305-306; Codex Diplomaticus Warmiensis oder Registen 

und Urkundenbuch zur Geschichte Ermlands, wyd. P.WOELKY, J.M.SAAGE, 

Mainz 1960, t. II, nr 115, s. 121-123.

237  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 89-96 oraz mapa.

238  Pr.U., IV, nr 402, s. 365-366; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 

117 – wsi tej nie wymieniono jeszcze w 1345 r. 

239  ADP, C 16, Commpendium ecclesiarum.. 1647, k. 44; F.LULKOWSKI, Z hi-

storii Kościoła, s. 4-5.

240  Pr. U, t. IV, nr 436 i 539, s. 485; W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, 

s. 115.

241  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4-5, 7; TENŻE, Kronika parafii Nowa 

Cerkiew, s. 89.

242  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 82.

powstała przed 1454 r.243 Już w 2. połowie XVI w. wieś wchodziła 

w skład parafi i w Tujsku.244

W Nowym Stawie istniały dwie kaplice: 1) kaplica szpitalna p.w. 

Świętego Ducha (między miastem a wsią Nowy Staw), zbudowana 

w XIV w., w l. 1802-1806 służąc protestantom, którą na przełomie 

1825/1826 rozebrano245; 2) natomiast kaplicę św. Jerzego przy Bramie 

Malborskiej, zbudowano w 1476 r., zniszczono w czasie pierwszej 

wojny szwedzkiej (1626 r.), ale wcześniej Zygmunt August dnia 24 

kwietnia 1569 r. oddał ją protestantom.246 Pamięć o kaplicy św. Jerzego 

przetrwała do wizytacji w 1700 r., ponieważ wtedy wskazywano miej-

sce gdzie stała. Natomiast kościół Świętego Ducha odrestaurował Jan 

Antoni Wiecki, wiceekonom malborski247. Wieś Lichnówki wymie-

niano w 1316 r. jako wchodzącą w skład dóbr księcia tczewskiego248. 

Istniejąca tutaj kaplica parafi i w Lichnowach posiadała 2 włóki, ale 

już w 1647 r. nie istniała, zapewne zrujnowano ją w pierwszej woj-

nie szwedzkiej, a protestanci rozebrali ją, aby zbudować swój kościół 

w Lichnowach249. Również w Wisłoujściu zbudowano niewielki ko-

ściół na potrzeby marynarzy i kupców, który poświęcono św. Olafo-

wi lub św. Mikołajowi. Zapewne istniał on znacznie wcześniej, przed 

1403 r. S. Kujot przyjmuje, że teren Mierzei Wiślanej przejął już biskup 

pomezański Arnold (1347-1360)250. Już w 1403 r. w Wisłoujściu urzę-

dował ksiądz wspierany z kasy wielkiego mistrza Zakonu, ale w 1454 r. 

wieś z kościołem przekazano Gdańskowi.251 W 1476 r. wystąpił kapelan 

kaplicy św. Mikołaja (nie św. Olafa!), którego osadził biskup Wincenty 

Kiełbasa z prezenty Rady Miasta Gdańska. To samo w 1510 r. uczynił 

biskup pomezański Hiob von Dobenck. Zapewne nigdy nie erygowa-

no tutaj parafi i.252 Natomiast Szymankowo, leżące w dobrach książąt 

gdańskich, w 1323 r. było posiadłością rycerską.253 W średniowieczu 

stała tutaj kaplica parafi i Gnojewo, którą w 1463 r. uposażył 2 włókami 

Kazimierz Jagiellończyk254, co potwierdzono w 1590 r.255 Biskup Waw-

rzyniec Gembicki 28 października 1603 r. uposażył nimi kaznodzieję 

zamkowego w Malborku256, ponieważ kaplica była zrujnowana, na co 

wskazano w rewizji z 1622 r.257 W okresie średniowiecza Półmieście 

należało do parafi i w Szawałdzie, ale nie ma pewności, co do faktu ist-

nienia wówczas tutaj kaplicy.258 Jeszcze w 1647 r. wspominano, że ko-

ściół w Lipinkach posiadał niegdyś kaplicę w Półmieściu.259 Istniejąca 

w średniowieczu kaplica Gniazdowo należała do parafi i w Ostaszewie. 

Była uposażona 0,5 włóki ziemi, zapewne dlatego rezydował tutaj wika-

riusz. W 1622 r. proboszcz Nowej Cerkwi wzywał rolników Gniazdowa 

do naprawienia miejscowej kaplicy260, ale w 1647 r. była ona zniszczo-

na.261 Również w Lipince (Lignowy) w średniowieczu funkcjonowała 

243  TENŻE, Mierzeja Wiślana, s. 86.

244  M.BISKUP, A.TOMCZAK, Mapy województwa pomorskiego, s. 78, 128. 

245  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 11, 13.

246  Por. S.GIERSZEWSKI, Geschkau (Geschke) Kasper, w: SBPN, t. 2, s. 41-42; 

J.WIŚNIEWSKI, Pomezania. Z dziejów kościelnych, Elbląg 1996, s. 176.

247  ADP, C 31, Acta acticata.. 1699-1712, k. 866-867.

248  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 98, 113, 125.

249  F.LULKOWSKI, Z historii Kościoła, s. 4-5, 10-11.

250  S.KUJOT, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, w: RTNT, t. 

IX-XII, 1902-1905., s. 279.

251  W.DŁUGOKĘCKI, Mierzeja Wiślana, s. 87. 

252  M.BISKUP, A.TOMCZAK, Mapy województwa pomorskiego, s. 78-79.

253  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 110.

254  GSPK, Berlin-Dahlem, Hauptabteilung XX, OF 73, k. 35.

255  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. II [1590 r.], s. 25.

256  ADP, C 3, Acta Curiae [do 1609], k. 118v-119.

257  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. II [1590 r.], s. 99.

258  TAMŻE, s. 112.

259  ADP, C 16, Commpendium ecclesiarum.. 1647, k. 46v. 

260  F.LULKOWSKI, Kronika parafii Nowa Cerkiew, s. 92.

261  ADP, C 12, Acta, decreta, rescripta… Dni Joannis de Lipie Lipski, k. 287v; 

F.LULKOWSKI, Kronika parafii Nowa Cerkiew, s. 89.

kaplica parafi i w Świerkach. W dokumencie lokacyjnym tej wsi, który 

wystawił Winrych v. Kniprode [1351-1382], zapisano, że wówczas „ko-

ściół parafi alny” otrzymał 4 wolne włóki262, które potwierdziła rewizja 

z 1590 r.263 W Nowej Kościelnicy w średniowieczu istniała kaplica pa-

rafi i w Niedźwiedzicy, która runęła w 1600 r.264 Palczewo lokowano na 

prawie polskim po 1315 r.265, a w. mistrz Ludolf König ponowił ją 25 

listopada 1344 r., ale nie uposażył wtedy świątyni.266 Być może dopiero 

po tym fakcie zbudowano tę kaplicę fi lialną parafi i Boręty, która jednak 

20 grudnia 1636 r. była zdewastowana.267

**********

W średniowieczu na Żuławach Wielkich zorganizowano 52 miejsca 

sakralne, które służyły katolikom przez dłuższy lub krótszy czas albo 

262  ADP, Dokumenty lokacyjne, k. 32.

263  Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. II [1590 r.], s. 110.

264  ADP, C 16, Commpendium ecclesiarum.. 1647, k. 43v; F.LULKOWSKI, Z hi-

storii Kościoła, s. 4, 11; G.MORTENSEN, Pfarrkirchen.

265  W.DŁUGOKĘCKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 115, 126.

266  Pr. U, t. III-2, nr 687, s. 572; W.DŁUGOKECKI, Osadnictwo na Żuławach, s. 

124-125.

267  ADP, C 12, Acta, decreta, rescripta… Dni Joannis de Lipie Lipski, k. 73-73v.

istnieją do dnia dzisiejszego. Wśród tej liczby świątyń znajduje się 35 

parafi i i 17 kaplic fi lialnych, szpitalnych i folwarcznych. Zasadniczo 

wiadomo w jakim czasie erygowano parafi e, chociaż nie zawsze można 

było ustalić dokładną datę ich powstania. W odniesieniu do kaplic tylko 

w 9 przypadkach ustalono daty ich ustanowienia, a w stosunku do 8 ka-

plic można było wskazać na ich funkcjonowanie w okresie średniowie-

cza. I tak, tuż po 1250 r. zorganizowano 2 kaplice i 1 parafi ę. Najwięcej 

miejsc sakralnych zorganizowano po całkowitym opanowaniu przez 

Krzyżaków ziemi pruskiej, bo aż 19 parafi i i 5 kaplic erygowano w 1. 

połowie XIV w., a 8 parafi i i 4 kaplice erygowano w 2. połowie XIV w., 

czyli ogółem 27 parafi i i 9 kaplic. Natomiast przez cały XV w. powstało 

7 parafi i i 6 kaplic, czyli 13 miejsc sakralnych. Zatem największy wysi-

łek organizacyjny Kościoła na tym terenie wystąpił w XIV w., ponie-

waż wówczas utworzono niemal 70% parafi i i kaplic, a w pozostałym 

okresie: 5,7% w XIII w. oraz 23% w XV w. Można zatem powiedzieć, że 

w ślad za intensywną kolonizacją tego terenu podążały działania ewan-

gelizacyjno-strukturalne Kościoła katolickiego. 

ks. dr hab. Jan Wiśniewski

prof. UWM w Olsztynie

Parafi a lub kaplica czas powstania Punkt sakralny po 1525 r.
1. Lichnowy kap.10.03.1254 r.; par.2.03.1321 r. par. katolicka; zbór ew. w XVI 
2. Mątowy Małe kap.dom.1254 -------------------
3. Lubiszewo par. 1255 r.; par. po 1345 r. par. kat; 1570 r. ew. + Orłowo
4. Pogorzała Wieś par. po 1310 r. par. kat; zbór Ew. 1562 r.
5. Lisewo kap. Michnów 1316; par. przed 1390 r. par.>fi lia kat.; zbór ew.1605 r.
6. Świerki par. przed 1318 r. par. kat.; Ew. 1577 r.+ Lipinka
7. Boręty par. 1321 r. par. kat.; Ew. kap.1550-1650 r.
8. Marynowy par. 9.08.1321 r. par. kat.; Ew. kaznodzieja
9. Miłoradz par. przed 9.08.1321 r. par. katolicka
10. Kmiecin par. 1322-1327 ew. 1570 r.
11. Żelichowo par.21.05.1328-1351 kat. fi lia.; 1785 ew. kap.1768 r. 
12. Nowy Staw par.1330 r. par. kat.; Ew. 1568 r. 
13. Myszewo par.1332-1360 par. kat.;ew.1565; menonici
14. Ostaszewo par.16.8.1333 r. par. kat.; zbór 1561 r.
15. Jeziernik par.6.03.1334 r. fi lia katolicka
16. Gnojewo par. 29.06.1338 r. dojazdowa par. kat; ew. 1582 r.
17. Kończewice par. 29.06.1338 r. par. katolicka
18. Laski kap. Dworska przed1341 już nie istniała
19. Niedźwiedzica par. 25.04.1342 r. par. kat. – unia; zbór ew. XVI w. 
20. Nowa Cerkiew par.1342-1345 par. kat.; zbór II poł. XVI w.
21. Mątowy Wielkie par. 1342-1345 par. kat.; zbór 1550-1650 r.
22. Bystrze par. przed 1.12.1344 r. fi lia katolicka
23. Sobieszewo Par. przed 1347-1360? ew. par.1590 r.
24. Lubatowo kap. przed 1.06.1348 r. ------------------
25. Lasowice par. przed 11.03.1350 r. par. kat.; zbór 1565 r.
26. Scoyte par. ok. 1350 r. wzmiankowana do 1576 r.
27. Orłowo kap. przed 1350 r. Fil. Lubieszewa; menn. Orł. Pole
28. Pręgowo kap. fi lialna 19.02.1350 r. ks.1562; sprzedana po 1660 r.
29. Szawałd par. 3.04.1352 r. f. kat; ew 1590 r.
30. Żuławki par. 22.06.1352 r. par. kat.; Ew. po 1562 r.
31. Bronowo par. 24.03.1356; potem fi lia Żuławek ---------------
32. Stegna par. przed 1360 r. ew. duchowny przed 1605 r. 
33. Stara Kościenica par. przed 1390 r. par. kat.>fi lia; Ew. duch. 1595 r.
34. Szkarpowa kap. przed 1399 r. -------------------
35. Marzęcino par. w XIV w. ew.; mennon. Suchowo 1735 r.
36. Kępki par. 1418 r. ew. parafi a; mennon. Belnik
37. Skowronki par. przed 1454 r. świątynia zrujnowana do 1528 r.
38. Mikoszewo par. przed 1454 r. ew. 1530 r.
39. Kraśniewo par. 19.10.1456 r. zniszczony 1788 r. 
40. Przebrno par. przed 1465 r. ew. przed 1583 r.
41. Krynica Morska par. przed 1465 r. spalony XVII w. 
42. Piaski-N. Karczma par. w XV w.? ew. par. przed 1583 r.
43. N. Staw, św. Jerzy kap. XIV w. zburzyli Szwedzi
44. N. Staw, Ducha Św. kap. szpitalna XIV w. obsługiwał wik.1647 r. 
45. Lichnówki kap. w XIV w. zburzyli Szwedzi
46. Wisłoujście kościół przed 1403 r. ew. XVI w.
47. Szymankowo kap. fi lialna 1463 r. zrujnowana 1603 r.
48. Półmieście kap. fi lialna XV w.? wzmiankowana 1647 r. 
49. Gniazdowo kap. fi lialna Ostaszewa kap. zrujnowana
50. Lipinka kap. fi lialna Świerek fi lia Świerek; Ew.przed 1647 r.
51. Nowa Kościenica kap. Niedźwiedzicy upadła 1600 r.
52. Palczewo kap. fi lialna Boręt przed 1500-1600 r. bez 1683-1735; ew. 1646 r. 
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Na świętego Michała po wysłuchaniu mszy wyruszyliśmy przy cudow-

nej pogodzie i przez bardzo urodzajne pola z Malborka do Gdańska; 

nigdzie indziej nie ujrzysz tylu gęsi, tylu tłustych krów z tak pełnymi 

wymionami. Holendrzy to byli ci, którzy pola te osuszyli i bagna nie-

użyteczne, wykopawszy długie kanały i strugi, zamienili w role, łąki 

i ogrody pełne owoców. (Charles Ogier, 1635)

Wstęp. Mimo stosunkowo bogatych źródeł etnografi a dawnych 

Żuław nie została dotąd opracowana. W niniejszym szkicu, z pew-

nością dalekim od kompletności, zestawiam informacje, pozbiera-

ne z bardziej ogólnych publikacji historycznych i krajoznawczych, 

oparte na materiałach dostępnych w archiwach. Wychodząc z tere-

nu Żuław Gdańskich (Steblewskich) w czasach przedrozbiorowych, 

uzupełniam to o materiały z całych Żuław i relacje z lat późniejszych 

– aż do wielkiej cezury końca ostatniej wojny.

Środowisko geografi czne. Żuławy Gdańskie podobnie jak całe 

Żuławy zawdzięczają powstanie Wiśle, która w ciągu co najmniej 7 

tysięcy lat wypełniła swymi osadami trzeciorzędową nieckę. Opis 

Brandstättera z 1879 r., z pewnością pasuje także do dawniejszych 

czasów: Żuławy Gdańskie, w których mieszka na 1350 włókach ok. 

10 tys. ludzi w 33 miejscowościach, rozciągają się na pd. wsch. od 

Gdańska w postaci długiej na 4½ mili (34 km) równiny i są oddzielo-

ne Wisłą od Mierzei, leżącej bardziej na północ. Ziemia jest glebą gro-

blową (?), czasem zmieszaną z gliną albo piaskiem, rzadko bagienną; 

na głębokości 6–10 stóp znajduje się dużo piasku. Równina jest pra-

wie idealna, jaka się rzadko trafi a w świecie w tych rozmiarach; także 

nachylenie ku północy, w kierunku spływu rzeki, jest nieznaczne i nie-

zauważalne. Mgły i opary są częste w większości pór roku i wpływają 

użyźniająco na kraj, bez istotnej szkody dla rodowitych mieszkańców. 

Roślinność jest, zwłaszcza w latach suchych, wyjątkowo bujna i ze 

względu na soczyste zioła bardzo dogodna dla hodowli bydła, tak 

że kraj dostarcza mnóstwo mleka, masła i sera, obok mięsa. Lasów, 

zwłaszcza po wyrąbaniu należącego do miasta Lasu Grabińskiego, 

jest tu mało. Grunty składają się w całości z pól ornych, ogrodów 

i łąk. Jako opał służą tutejsze niemałe zasoby torfu, uzupełnione im-

portowanym węglem, po części także słoma i nawóz, jako że kraj nie 

potrzebuje większego nawożenia. Z wiatrów najczęściej panującym 

jest zachodni, dalej południowy, północny i wschodni.”

Osadnictwo. Ludzie osiedlali się na Żuławach od czasów pre-

historycznych – najpierw na Żuławach Malborskich. Z epok ka-

mienia i brązu pochodziły 2 osady, których pozostałości odkryto 

w Kaczynosie i Janówce nad Nogatem, z czasów rzymskich (do 

wędrówek ludów) – do 30, w tym trzy na Żuławach Gdańskich (w 

rejonie Ostrowitego i Suchego Dębu). W XIII w., pod władzą ksią-

żąt gdańskich na Żuławach Gdańskich (Steblewskich) było już co 

najmniej 11 wsi: Grabiny, Giemlice, Osice, Sunowo (Stanisławowo), 

Wocławy, Bystra, Wiślina i niezidentyfi kowane: Siedlisko, Utatyno 

(Trutnowy?), Urzuty (Wróblewo?) i Ostrów. Dodając osadnictwo 

u podnóża Wysoczyzny otrzymujemy łącznie 24 wsie, występują-

ce w dokumentach. Na Wielkich Żuławach istniało przed przyby-

ciem Krzyżaków nie mniej niż 14 wsi. Za Świętopełka II (zmarłego 

w 1266 r.) powstały pierwsze wały na lewym brzegu Wisły (m.in. 

koło Steblewa i w Gdańsku na Płoni – po starym wale biegnie dzi-

siejsza ul. Sztutowska). Po zajęciu Gdańska w 1308 r. przez Krzyża-

ków Gdańskie Żuławy znalazły się w ich rękach (Wielkie Żuławy już 

w l. 1236/1251, Mierzeja w 1282). W l. 1288-1294 wyrosły pierwsze 

krzyżackie wały Wisły i Nogatu. Od 1309 r. napływają koloniści, po-

wstaje większość obecnych wsi.

Tygiel etniczny. Pierwotne osadnictwo było niewątpliwie pol-

skie, jak kto woli słowiańskie, być może z niewielką domieszką Pru-

sów. Pojawiający się od przełomu XII/XIII w. koloniści niemieccy 

osiedlali się głównie w miastach. Po zajęciu przez Krzyżaków za-

czyna się intensywny napływ Niemców, głównie z Dolnej Sakso-

nii i Fryzji. W XV w. stanowili już większość, co nie przeszkodzi-

ło Krzyżakom w 1465 r. nawiedzić ogniem i mieczem wsi Żuław 

Gdańskich: Suchego Dębu, Ostrowitego, Koźlin i Wróblewa, później 

także Wocław, Miłocina, Koszwał, Płoni, Nowej Wsi i in. Wszystkie 

po pewnym czasie odżyły. Z kolei po straszliwej powodzi roku 1540 

mieszkańcy odbudowali zniszczony Błotnik, Trzcinisko, Szerzawę, 

Wiślinkę, Bogatkę, Bystrą i Lędowo. W l. 1547 do 1561 Rada Gdań-

ska osadziła na ich miejsce tzw. Olędrów czyli Niderlandczyków, 

głównie mennonitów, którzy mogli stanowić w tych wsiach do 1/3 

populacji. Nadal przeważała jednak, podobnie jak na całych Żuła-

wach ludność pochodzenia niemieckiego. Na Żuławach Gdańskich 

udział mennonitów nie przekraczał 1,5%, na Wielkich Żuławach 

15%. Jednocześnie zaczęła się pojawiać ludność najemna z różnych 

stron kraju, także polska. Np. w l. 1731 i 1737 wśród ok. 30 zagrod-

ników we wsi Krzywe Koło znajdujemy 11 nazwisk polskich. 

Języki. Większość dawnych Żuławiaków posługiwała się na co 

dzień językiem niemieckim, ściślej – dialektem dolnoniemieckim 

z naleciałościami niderlandzkimi (np. amper – ledwie, dopiero co, 

rim – wał, buten – na dworze) i polskimi (blot – błoto, kurren – kury, 

leidak – łajdak, lezak – leniuch, od leżenia itp.). Bogatsi gospoda-

rze posyłali synów na rok w głąb kraju, by się tam wyuczyli języka 

polskiego. Do domieszki polskiej krwi w żyłach przyznawało się 

w różnych czasach wielu mieszkańców tej ziemi, takich jak np. uro-

dzony w Koźlinach dramatopisarz Max Halbe. W wydanych w 1935 

r. wspomnieniach pisze m.in.: Określiło w zdecydowany sposób moje 

życie to, że moi przodkowie zarówno ze strony ojca jak i matki siedzieli 

wprawdzie po niemieckiej stronie, ale bardzo blisko granicy językowej 

i wyznaniowej. Ponieważ rodzina była katolicka – jakkolwiek oczywi-

ście w obu liniach w najgłębszej istocie niemiecka –, przeto nawiązy-

wały się na skutek przymusowego wyboru żon tego samego wyznania 

kontakty ponad ściśle ewangelicką okolicą z polskimi sąsiadami poza 

granicą językową, które prowadziły do związków małżeńskich. Także 

mój dziadek, który nie umiał ani słowa po polsku, doszedł w ten spo-

sób do niemałej polskiej rodziny. Zawdzięczał to swojej żonie, mojej 

babci – ideałowi serdecznej i kochającej dobrej żony, matki i babki. 

Mimo niemieckiego nazwiska (Rompf) mówiła lepiej po polsku niż po 

niemiecku (widać tu odwieczne przemiany z jednej strony na drugą 

w naszym regionie) i obok dobrze po niemiecku czujących krewnych 

miała też równie mocno myślących po polsku. Dziwne, a może cha-

rakterystyczne było, że po obu stronach byli to duchowni, katoliccy 

księża, którzy się sobie przeciwstawiali jako Niemcy i Polacy i zwal-

czali w ostrych dyskusjach, zawsze jednak wracając do zgody w wie-

rze i przy dobrej butelce węgierskiego wina.

Charakterystyka ludności. Wróćmy do Brandstättera (1879): 

Zaludnienie jest jak na nasz północny rejon dość gęste, mianowicie 

ok. 2850 dusz na milę kwadratową (50,7 na km2); większość miesz-

kańców, jakieś dwie trzecie, należy do wyznania ewangelickiego, pra-

wie jedna trzecia do katolickiego; mennonitów jest kilka setek, bar-

dzo mało Żydów. Budowa ciała jest z reguły silna, nierzadko nawet 

kolosalna, nieco skłonna do otyłości, jednak bez istotnego ujemnego 

wpływu na ruchliwość. Piękne sylwetki i twarze łatwiej znaleźć na 

Mierzei. Słabość i ułomność, szczególnie organów zmysłów, są rzad-

kie. Silne ciała znoszą uciążliwości i wysiłek równie łatwo jak prze-

ciwności niezbyt przyjaznego klimatu. W przeciwieństwie do bardziej 

pobudliwych, sangwiniczno cholerycznych mieszkańców Wysoczyzny, 

gdzie jest bogata domieszka polskiej krwi, można określić tempera-

ment prawie całkowicie germańskiej ludności Żuław raczej jako ocię-

żały, fl egmatyczny, jako że tam przeważa lżejsze pożywienie roślinne, 

podczas gdy tu ciężkie, bardziej tłuste, mianowicie mięso i tłuste po-

trawy mleczne. Lekarze nie mają na Żuławach zbyt wiele do roboty; 

zwykłe okazje do choroby, poza przeładowaniem żołądka w toku 

licznych, długotrwałych uczt, z czego pewnie powstają gorączki ga-

stryczne i nerwowe, wiążą się często z ostrymi schorzeniami skóry, 

a najczęściej z zaziębieniami i zakłóceniem parowania (gospodarki 

cieplnej organizmu?). Stąd rodzą się katary, bóle zębów i części ciała, 

reumatyczna gorączka i zapalenie, które mianowicie chętnie powra-

cają w ciągu mokrej i surowej jesieni.

Dumny lud. Warunki historyczne, stała walka o uchronienie 

przed powodzią i osiągnięty rzetelną pracą dobrobyt z pewnością 

wpłynęły na niezależny i dumny charakter mieszkańców: Nasi ni-

zinni chłopi z trzech Żuław delty Wisły, Gdańskich, Malborskich i El-

bląskich od dawna, już od krzyżackich czasów czuli się niczym wielcy 

panowie, nie zginający karku nawet przed władcami kraju i uważali 

się za równych feudalnym właścicielom majątków na Wysoczyźnie, 

a w głębi duszy patrzyli na nich z góry. Poddaństwa, osobistej podle-

głości u naszych chłopów z Nizin nigdy nie było: to bardzo korzystnie 

odróżnia historię ziemi nadwiślańskiej od nieszczęśliwego rozwoju ży-

cia wiejskiego starego macierzystego kraju. Czy można się dziwić, że 

ci ludzie ze Wschodu, których w powszechnym odczuciu w Niemczech 

przedstawia się jako jednolitą poddańczą masę, nosili głowy bardzo 

wysoko, naturalnie także dość często tym odpychali, a i w dobrym 

i złym trzymają je tak i dziś? Świadomość rodowa i odziedziczona 

duma z przodków przenoszą się w naszych gospodarstwach żuław-

skich jako żywe dziedzictwo z pokolenia na pokolenie, chociaż nigdy 

tu nie dodawano przedrostka von przed nazwiskiem. (Max Halbe)

Ludzie rzetelnej pracy. Podstawą utrzymania mieszkańców 

Żuław było rolnictwo. Jak wiadomo, żuławskie gleby należą do 

najżyźniejszych w Polsce, a w dodatku można regulować ich wil-

gotność, zmniejszając lub zwiększając intensywność odwadniania. 

Miarą urodzaju była w dawnych czasów wielokrotność plonów. Ści-

ślejsze dane mamy z Żuław Malborskich, na których w początkach 

XVIII w. za normalny plon z jednego morga uważano 30 korców 

dla pszenicy i jęczmienia, a na niektórych nisko położonych polach 

osiągano 60 korców jęczmienia lub owsa. W przeliczeniu na dzisiej-

sze jednostki oznacza to zbiory pszenicy w wysokości co najmniej 

20–22 kwintali z hektara, a jęczmienia i owsa nawet do 43 kwintali 

– bez żadnych sztucznych nawozów! W tym czasie na Kaszubach 

zbierano pięć razy mniej. Niewielkie Żuławy dostarczały 1/3 zbo-

ża produkowanego w całych Polskich Prusach. Przeciętna wielkość 

gospodarstwa wynosiła 2 do 4 włók (35 do 70 ha). Każdy gospodarz 

mógł hodować po 6 koni, 4 krowy – głównie mleczne, 6 owiec i 6 

świń na każdą włókę. W każdym gospodarstwie były wozy, brycz-

ki, sanie i odpowiednia liczba narzędzi rolniczych – pługów, bron, 

sieczkarni itp. Prace rolnicze na ciężkiej żuławskiej glebie wyma-

gały wysiłku, do pługa zaprzęgano nieraz po cztery potężne konie. 

Szczególnie ciężko było po powodzi, kiedy trzeba było przez głębo-

ką orkę wydobyć na wierzch warstwy urodzajnej gleby, przykryte 

naniesionym przez wodę piaskiem. Przez wieki trzymano się trady-

cyjnej gospodarki czteropolowej: uprawiano na każdym polu w ko-

lejnych latach oziminę, zboża jare i koniczynę, po czym przez jeden 

rok leżało odłogiem. Dopiero w końcu XIX w. zaczęto przechodzić 

na system sześcio– a nawet siedmiopolowy. 

Ochrona przed powodzią. W budowę i utrzymanie wałów byli 

zaangażowani wszyscy mieszkańcy. Szczegóły, od wieków niezmien-

ne, podają rozporządzenia przeciwpowodziowe, z których pierwsze 

znane pochodzi z 1407 r. Podstawową zasadą było wspólne działa-

nie: Górny (mający pola wyżej) winien odprowadzać wodę do swo-

jego sąsiada, stąd obaj razem do trzeciego, stąd wszyscy trzej razem 

do czwartego itd. i tak powinni wszyscy przystępować do czyszczenia 

rowów i obwałowań, jak wymaga potrzeba, tak by woda pozostawa-

ła w granicach brzegów i razem mają ją doprowadzać do miejsca, 

w którym nie może już wyrządzić szkody. A oto jak to wyglądało 

w roku 1830: Wysokość wału wiślanego zbudowanego z ziemi, pali 

i faszyny musiała wynosić co najmniej 2 stopy ponad najwyższy 

znany poziom wody, szerokość korony wału – co najmniej 15 stóp. 

Do budowy i napraw stosowano tłustą glinę lub gliniastą ziemię, 

czerpaną z przedwala i specjalnie wydzielonych terenów. Koronę 

posypywano grubą na 23–30 cm warstwą piasku. W braku dobrej 

ziemi należało poszerzyć koronę do 20 stóp. Po wałach nikomu nie 

pozwalano jeździć, z wyjątkiem przysiężnych wałowych, ani wy-

pasać bydła. Nowe budynki stawiano nie bliżej niż 21 metrów od 

stopy wału, płoty – nie bliżej niż 8,5 m, Zabronione było również 

sadzenie drzew na wale, natomiast na gruntach gminnych, wzdłuż 

rowów i dróg, sadzono wierzby na faszynę, potrzebną do napra-

wy. Do utrzymania wałów byli zobowiązani właściciele chronio-

nych przez nie gruntów. Zagrożone wsie tworzyły tzw. wspólnoty 

wałowe, które drogą wyboru wyłaniały przysiężnych (strażników) 

wałowych. Przełożonym wałowych był deichgraf (tychgrabia). Obo-

wiązek dostarczania materiałów i pracy przy wałach lub opłacania 

robotników zależał od areału gruntów. Niektóre wsie były od nie-

go zwolnione. W czasie zagrożenia powodzią strażnicy dyżurowali 

w strażnicach na wałach i robili obchody. Rozporządzenia ustalały 

terminy. Pierwsze obchody robiono po spływie lodów i opadnięciu 

wód – dla zinwentaryzowania uszkodzeń i sporządzenia kosztorysu 

napraw. Drugiego przeglądu dokonywano we wrześniu i paździer-

niku, dla podsumowania, co zrobiono w lecie, przedstawienia spra-

Dawni Żuławiacy 
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wozdania i zatwierdzenia rachunków. Kiedy wiosną, przed spływem 

lodów, zaczynał się przybór wody, kierowano ludzi na wały, na po-

czątek połowę obsady (1 jeździec na 8 włók – 136 hektarów gruntu), 

potem całą (na 4 włóki – 68 ha 2 ludzi, 1 obserwatora lodów i wóz 

z 4 końmi). W strażnicach urzędowali tzw. regenci, wydający pole-

cenia. Drużyny dzielono na roty, pod dowództwem rotmistrzów. 

Wsie, w zależności od areału, miały też obowiązek utrzymy-

wania rowów odwadniających. Obchody organizowano dwa razy 

w roku. Na św. Jana usuwano zielsko, czyszczono i w razie potrzeby 

pogłębiano rowy, a na św. Michała jeszcze raz sprawdzano ich stan 

i dokonywano odpowiednich prac. Nad utrzymaniem śluz czuwali 

tzw. przysiężni mułowi. 

Wiatraki. Najstarszy typ wiatraka odwadniającego, z przelew-

nicą łopatkową, sięgający początkami XV w., był powszechny do 

XIX w. Pierwsze pompy parowe wprowadzono w 1845 r. w Piotro-

wie (koło Cyganka) i w 1846 w Wikrowie. Na Gdańskich Żuławach 

jeszcze w 1879 r. było 8 pomp parowych i 51 wiatraków odwadnia-

jących. W okresie międzywojennym można je było jeszcze w wie-

lu miejscach spotkać. Do dziś przetrwały części ostatniego z nich, 

przeniesionego w 1933 r. z Grochowa III (Neukrügerskampe) do 

planowanego skansenu przy parku oliwskim (tak podaje H. G. Sie-

gler w swojej kronice gdańskiego tysiąclecia). Po podpaleniu przez 

wandali jakiś czas temu oddano je do gospodarstwa w Wieńcu koło 

Sobieszewa. Ostatnio trafi ły do Nowego Dworu, gdzie mają po-

służyć do rekonstrukcji bezcennego zabytku techniki. Zagłada nie 

ominęła niestety tak licznych na Żuławach wiatraków młynów. Jed-

nym z nielicznych zachowanych jest olbrzymi wiatrak w Palczewie, 

obecnie również – o ile się czegoś nie przedsięweźmie – skazany na 

destrukcję.

Domy. Miarą bogactwa mieszkańców Żuław były domy, wielkie 

i dobrze utrzymane, z okazałym podcieniem, przejętym przez kolo-

nistów od polskich sąsiadów. Najstarszym przykładem żuławskiego 

domu podcieniowego jest tzw. Lwi Dwór w Lipcach z około 1600 r. 

Ryglowy budynek stoi szczytem do drogi. Wysunięte pięterko opie-

ra się na dziewięciu słupach, co świadczyło o bogactwie właścicie-

la. Pierwotne wnętrze składało się z wysokiej sieni po lewej stronie 

i niskich, rozmieszczonych w dwu kondygnacjach pomieszczeń po 

prawej. Na parterze trzymano w nich konie i bydło, poddasze do-

stępne z obiegającej sień galeryjki służyło do magazynowania zboża 

i paszy. Ośrodkiem życia była sień z paleniskiem przy zewnętrznej 

ścianie i legowiskiem do spania. Tylna część domu mieściła klepi-

sko. W ten sposób całe gospodarstwo znajdowało się pod jednym 

dachem. W XVII w. zaczęły się rozpowszechniać domy ze skrzydłem 

bocznym zawierającym dużą paradną izbę. Stajnia, obora i stodoła 

znalazły się w osobnych budynkach. W ostatniej fazie ewolucji zni-

kła tylna część domu, który zwrócił się do drogi kalenicą. Podcień 

przesunął się na środek frontu. Tych domów – z XVIII i XIX w. – za-

chowało się najwięcej. Dzięki ornamentalnym ryglowym szczytom 

stanowią prawdziwą ozdobę żuławskich wsi. Oprócz domów pod-

cieniowych spotyka się na Żuławach zagrody typu holenderskiego, 

bez podcieni, połączone z budynkiem gospodarczym w zespół pro-

sty, kątowy (kształt litery L) lub krzyżowy (T). Oryginalne formy, 

wspaniałe zdobnictwo, bogaty wystrój czynią z żuławskich domów 

zespół niezwykłej wartości..

W domu. Bogate było także wyposażenie domu. Efektowny wy-

strój z ozdobionymi snycerką galeriami, delfckimi fl izami i dobrymi 

obrazami miały reprezentacyjne sienie. Jeszcze bogatsze były izby 

mieszkalne: „(...) okazałe zwierciadła, kosztowne zegary, drzwi z pa-

lisandru i mahoniu, fi ranki i pokrycia mebli z ciężkich jedwabnych 

materii, na posadzkach kosztowne angielskie dywany, po ścianach ob-

razy i złocone brązy.” (W. Pol) W inwentarzach znajdujemy intarsjo-

wane szafy różnego kształtu i wielkości, dębowe stoły, krzesła i fote-

le obite skórą, łoża małżeńskie z baldachimami, lustra w ozdobnych 

ramach i zegary ze specyfi cznie zdobionymi metalowymi tarczami, 

przez specjalistów zwane żuławskimi. Odwiedzających uderzał pa-

nujący w domu porządek: Wewnątrz domów panuje niezwykła czy-

stość; podłoga z desek jest gładka i wyfroterowana do połysku, sprzęty 

domowe wspaniałe i eleganckie. Mahoniowe meble są całkiem nor-

malne, a fortepiany i pianina najpiękniejszej roboty. W kuchni wid-

nieją na obiegającym gzymsie wyłącznie naczynia miedziane i cyno-

we, wypolerowane jak lustro; w pokojach jest wszystko najczęściej ze 

szczerego srebra, na przykład dzbanki do kawy i herbaty, koszyki na 

chleb i cukiernice, noże i widelce z najszlachetniejszego metalu. (Max 

Rosenheyn, 1861). Częstym obiektem wyposażenia były książki, 

głównie religijne, wśród nich łacińskie, świadczące o tym, że znajo-

mość tego języka nie była tutaj rzadkością. W szkołach wiejskich ła-

ciny raczej nie uczono, ale do słynących z wysokiego poziomu szkół 

w Gdańsku nie było daleko. 

Zbytek. Zamiłowanie Żuławiaków do zbytku było tak duże, że 

musiano je ograniczać stosownymi rozporządzeniami, np. w czasie 

wesel do tańca mogły przygrywać tylko instrumenty smyczkowe, 

używanie trąbek było zagrożone karą. Zakazy nie skutkowały, lu-

dzie je omijali i płacili. W 1700 roku Mikołaj Biberstein, syn sołtysa 

w Krzywym Kole, zaprosił na wesele 455 par gości! Przyjęcie zaczę-

ło się we wtorek przed Środą Popielcową, a skończyło już w poście. 

Zużyto na nie: 45 funtów korzeni i przypraw, 15 kamieni ryżu, 12 

kamieni śliwek, 5 wołów, 115 cieląt, 45 jagniąt, 100 par kapłonów, 

145 par gołębi, 60 zajęcy, 55 świń, 10 kóp karpi, łaszt pszenicy i 2 

łaszty żyta na chleb, 16 fas wismarskiego piwa, 10 beczek elbląskie-

go, 36 beczek gdańskiego, 4 okseft y francuskiego wina. Na ciastka 

i słodycze wydano 344 fl oreny, na 20 muzykantów 300 fl . Nie liczo-

no masła, słoniny, mleka, owsa, sieczki itp. W sumie wydano 6034 

fl  i 15 gr. Bogacza ukarano grzywną w wysokości 1000 fl orenów. 

Zapłacił bez szemrania.

Stosunki majątkowe. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy byli 

tak bogaci. O tradycyjnym rozwarstwieniu ludności tak informuje 

Brandstätter: Oprócz właścicieli majątków i gospodarstw znajduje-

my tam jeszcze zagrodników (z kawałkiem własnej ziemi, prócz czego 

uprawiają oni jeszcze jakieś rzemiosło albo rybołówstwo), następnie 

komorników (którzy mają tylko chatę bez gruntu lub z bardzo małym 

kawałkiem i pracują u gospodarzy za dniówkę) i po trzecie wyrobni-

ków (robotników, po części żonatych, którzy mieszkają w wynajętych 

chatach i chodzą do roboty). Ze względu na brak siły roboczej przyjeż-

dżają tutaj w czasie żniw zastępy robotników z okolic Kościerzyny; ich 

brak sprawiłby gospodarzom wielki kłopot. Zamożnych gospodarzy 

nazywano gburami. Jacy byli na co dzień? Do przedstawionej już 

wcześniej charakterystyki należy dodać relację Dieterta–Dembow-

skiego: Duch kastowy Żuławiaka jest znany; chłop na 4 włókach (68 

ha) patrzy na dziedzica kilku morgów z góry, nie idzie z nim chęt-

nie na sąsiedzkie piwo, które do dziś w wielu miejscowościach nowo 

przybyły stawia z dawna osiadłemu. – On jest tylko ośmiomorgowy 

– powiedział właściciel dwu włók do nowego właściciela gospodar-

stwa, który go zaprosił na piwo i nie poszedł. Początki tej kastowości 

sięgają odległej przeszłości. Ich ślady można znaleźć w wilkierzach 

(statutach) wiejskich z XVI–XVII w. Oto np. przepis z ordynacji 

z 1508 r.: Takoż żaden wieśniak nie powinien mieć więcej domów za-

grodników niż jeden na 4 włóki, w każdym może też trzymać tylko 

parę ludzi, mianowicie mężczyznę i niewiastą, którzy są zaufanymi 

ludźmi, a oni nie powinni gościć ani wziąć do siebie żadnej osoby mę-

skiej ni żeńskiej. Kto przeciw temu postępuje, ma być ukarany wedle 

uznania zwierzchności. Także zagrodnicy mający własny ogród winni 

sami mieszkać w domu i nie mogą mieć żadnej czeladzi, kto przeciw 

temu postępuje, będzie tak często jak to czyni ukarany więzieniem 

przez sołtysa.

W kościele. Wilkierze i rozporządzenia lokalne regulowały na-

wet chodzenie do kościoła. Przed rozbiorami w niedziele i świę-

ta wszyscy mieszkańcy wyznania luterańskiego od 12. roku życia 

musieli uczestniczyć w dwóch nabożeństwach. Na nabożeństwie 

przedpołudniowym czytano Ewangelię, a po południu katechizm 

Lutra. Zabronione było w tym czasie spacerowanie czy gromadze-

nie się na terenach przykościelnych, a w karczmach nie podawa-

no piwa. Chrzty, śluby i pogrzeby odbywały się w wyznaczonych 

terminach i za ściśle określoną opłatą. Mimo tych sztywnych ram 

pobożność Żuławiaków była szczera i głęboka. Nie żałowano też 

pieniędzy na wystrój kościołów, z których większość miała bogate 

ołtarze, kazalnice, chrzcielnice, kosztowne organy, dzwony i zegary 

wieżowe. Charakterystyczne były stałe miejsca w ławach dla rodzin 

i poszczególnych osób, nierzadko zdobione inskrypcjami. Menno-

nici zbierali się początkowo w prywatnych domach, osobne zbory 

i cmentarze zakładali dopiero w XVII/XVIIII w.

Uroczystości. Głównymi uroczystościami rodzinnymi były jak 

wszędzie chrzciny, wesela i pogrzeby. Bogactwo i zamiłowanie do 

zbytku sprawiało, że obchodzone były szczególnie hucznie (por. 

poprzedni przykład Mikołaja Bibersteina). Przeciwdziałały temu 

ustawy i zarządzenia. Oto np. przepisy z roku 1635 dla Lędowa: 

Wieśniacy, którzy są dziedzicznie osiadli i mają gospodarstwa i włóki 

w dzierżawie, mają na wesele czy zabawy ślubne zarówno ze strony 

pana jak panny młodej nie więcej ludzi zapraszać niż najwyżej do 

4 kanciastych stołów, czyli przy stole nie więcej niż 12 osób sadzać, 

licząc w tym także dzieci, czeladź i przyjaciół. Kto czyni przeciwnie 

ma za każdą nadliczbową osobę zapłacić jedną dobrą grzywnę. Co 

do potraw nie należy wnosić więcej niż trzech dań pod karą 5 do-

brych grzywien. Jeżeli ktoś zechce wydać przyjęcie na mniej niż cztery 

stoły, ma swobodę czynienia tego. Przyjęcie czy zabawa ślubna nie 

może też trwać dłużej niż jeden dzień, gdyby ktoś to zlekceważył, ma 

bezwzględnie zapłacić 50 dobrych grzywien, tudzież nie wolno do-

dać dnia pod powyższą karą. Co zaś dotyczy czeladzi, zagrodników 

i robotników, nie ma żaden mieć więcej niż 12 osób na przyjęciu pod 

karą więzienia. Takoż nikomu z pozostałych ludzi, pachołków, dzie-

wek, robotników, młockarzy, pasterzy czy innej czeladzi nie wolno 

się wpraszać na przyjęcie, takowi winni być przez sołtysa albo ludzi 

przygotowujących przyjęcie napomnieni w imieniu zwierzchności 

pod karą więzienia.

Stroje. W XVII w., po wojnach szwedzkich zadłużeni mieszkań-

cy Żuław Malborskich nie płacili czynszów, podatków ani nie odda-

wali długów, ale nadal jak w latach dobrobytu tłusto jedli i bogato 

się ubierali. W wydanym w roku 1684 r. rozporządzeniu przeciw 

zbytkowi w ubiorach czytamy: Królewski Sąd Najwyższy widzi (...) 

ze zdumieniem, że (...) pycha i hołdowanie modzie tak się wśród żu-

ławskich niewiast i panien wkradły i rozpanoszyły, iż wbrew swojemu 

stanowi małpują wytworne mieszczanki, a nawet szlachcianki i ob-

wieszają się nieprzystojnymi, niby modnymi taft owymi i atłasowymi 

sukniami, przetykanymi złotem czapkami, złotymi i srebrnymi ko-

ronkami i pasamonami, drogimi wielkimi guzikami i tak przez swoją 

dumę i zbytek nie tylko Najwyższego Boga gniewają i bogobojnych 

ludzi denerwują, lecz także Żuławiaków (jako że przez takie zbytki 

coraz więcej kontrybucji ich uciska) na szkodę i brak pieniędzy nara-

żają. Zabroniono tego, a także noszenia kolczyków, pod karą 20 ta-

larów reńskich. Mimo to jeszcze w 1719 pastor Hartwich z Dworku 

pisał: Strój mężczyzn na niedzielę jest przeważnie czarny lub ciemny; 

za to rodzaj żeński ubiera się kolorowo, co zmusiło starszych przy-

siężnych do złożenia w sądzie wniosku przypominającego o obo-

wiązku przestrzegania ustaw.

Orientację o strojach dają inwentarze spadkowe, w których 

znajdujemy np.: Żółty czepek z tureckiego adamaszku, zielony far-

tuch z gdańskiego sukna, czerwony z westwardzkiego grubego płótna, 

zamszowy obcisły żakiet , żakiet z rękawami z potrójnego grubego 

płótna, czerwony aksamitny kołnierz bez rękawów, czarny aksamitny 

kołnierz z rękawami i wszystkie ubrania za 74 grz. (Krzywe Koło, 

1606 r.). Albo w Koźlinach: ...jak również wszystkie ubrania matki, 

mianowicie czerwona suknia z adamaszku, czarna suknia z grubego 

sukna, czarny żakiet z grubego sukna z szorstkimi aksamitnymi wy-

łogami, czarny kołnierz z armafi nu, czerwony kołnierz z adamaszku, 

czarne baretowe sukno fartuchowe i czapka z kuny. Takoż 90 grz. za 

srebrny pasek (1648). Inwentarz na gdańskiej Olszynce wymienia: 

Czarny ubiór męski, pończochy i buciki (koniec XVII w.), w Bogat-

ce: Dwa całe futra damskie (1692), w Wiślince: 1 futro damskie i 1 

męskie, w Białym Dworze: 1 nową parę trzewików z kurdybanu (ko-

niec XVII w.), w Bystrej: 1 parę butów, 5 par trzewików z kurdybanu 

(1683), w niezidentyfi kowanym Wittenhofi e: 2 pary czarnych poń-

czoch, 1 parę czerwonych, 1 parę dziecięcych (koniec XVII w.) itd. 

Pościel była zwykle biała i niebieska.

Jedzenie. Żuławiacy jedli dobrze i tłusto. Obrazowo opisał to 

w 1861 r. znany nam już Max Rosenheyn: Tłusty jak gleba jest też 

on [Żuławiak] i dobre jedzenie jest dla niego główną potrzebą. Miesz-

kaniec Wysoczyzny pije wodę lub sfermentowany napój, Żuławiak 

maślankę. Tamten je wieprzowinę smażoną, on gotowaną, przedtem 

przez kilka dni moczoną w śmietanie. Nawet służbę domową dobrze 

się tutaj żywi. Rano daje się gęstą kartofl ankę, w lecie maślankę, ser 

i chleb. W południe dużo tłustych potraw i mięsa, do tego pije się ja-

łowcówkę zagęszczoną cukrem, który to trunek nazywają machandel 

lub kadik. Do najczęstszych ulubionych potraw zalicza się pęczak ze 

śmietaną, ryż z masłem i rodzynkami, rosół z wieprzowiny, gotowa-

ne cielę faszerowane śliwkami, gotowanego węgorza, łososia, mino-

gi i fl ądry, krwawą kiszkę, wątrobiankę i kaszankę razem gotowane 

z rodzynkami albo smażone, maślankę z kartofl ami i buraczkami, 

kwaśny szary groch ze słoniną i cebulą, purcle czyli rodzaj ciasta na 

smalcu itp.

Piękno krajobrazu: Na koniec wróćmy do krajobrazu w opisie 

konserwatora zamku malborskiego i żuławskich zabytków Bernhar-

da Schmida: Czy to dwór wśród pól, czy cała wieś, wszędzie świecą 

czerwone dachy ceramiczne i szare od starości trzcinowe, a smukłe 

wieże kościelne wysterczają w górę jak charakterystyczne punkty, 

w których wędrowiec znajduje orientację zarówno w doraźnej pieszej 

wędrówce, jak i w pielgrzymce ziemskiego życia. Ziemia nigdy cał-

kiem nie wysycha, a powietrze jest stale wypełnione oparem, w któ-

rym światło słońca wyczarowuje tysięczne kolory. To co podziwiamy 

na starych niderlandzkich obrazach, tę delikatną mgiełkę, która wy-

pełnia ich krajobrazy, można na Żuławach codziennie i co godzinę 

mieć przed oczyma. Chłop żuławski kocha swoją ziemię ojczystą, 

której uparcie broni przed powodzią. „Lepiej na nizinie utonąć niż 

na wyżynie wyschnąć z pragnienia” – mówi stare przysłowie. Nie-
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zrównane piękno krajobrazu i starych wiejskich zagród i kościołów 

wymaga naszej pełnej miłości i zmusza nas do zachwytu.

Równie głęboko w ducha ojczystej ziemi wczuł się jeden z jej 

sławnych synów Max Halbe: „Przybór wody, powodzie, spływ lo-

dów, przerwanie wałów, na które padało najwcześniejsze spojrzenia 

dziecięcych oczu, na nieskończoną dal horyzontu, płaski jak talerz 

nieprzejrzany kraj nizin, symfonię zieleni, odległe srebrzyste, jak gdy-

by tylko tchnięte ciągi wzgórz na zachodzie i wschodzie, które wzrok 

zarazem ograniczały i uskrzydlały. Był to nastrój dali, przestrzeni, 

bezmierności i ograniczoności, w najgłębszym i ostatecznym sensie 

słowa: tęsknoty, która płynęła z tych składników krajobrazu w świat 

mojego dzieciństwa i stąd zapładniała i przenikała całe późniejsze 

czucie i myśli.” Trudno piękniej oddać piórem piękno żuławskiego 

krajobrazu i jego oddziaływanie na mieszkańców.

doc. dr Andrzej Januszajtis
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Przed niemal 800 laty teren Żuław należał do Pomorza Gdańskiego, 

nad którym rządy sprawował Mściwój II, książę Pomorza Gdańskie-

go. Północną granica Żuław było Ostsee, zwane po polsku Morzem 

Bałtyckim. Morze już wtedy się cofało, a leżący dookoła piasek two-

rzył wydmy o różnych formach i wysokościach. Najstarsze wydmy 

mają prawdopodobnie ok. 6000 lat. 

Zachodnią granicę Żuław tworzył nurt Wisły, a wschodnią No-

gat. Na południu granicę tworzył Mątowski cypel, a więc rozgałę-

zienie Nogatu i Wisły. 

Swoją siedzibę mieli tu przez jakiś czas myśliwi, rybacy, handla-

rze i bursztyniarze. Dowodem na to są znaleziska w postaci różnych 

monet i obrobionego bursztynu, datowane na ok. 4000 lat. Znale-

ziono je w okolicy Bärwalde/Niedźwiedziówki podczas prac płu-

giem, zarówno fragmenty, jak również całe guziki i perły.  

Wczesnowiosenne i letnie powodzie, spiętrzenia i topnienie 

lodu spustoszyły ten bagnisty i nieruchomy krajobraz porośnięty 

olchami, cierniami i lasami. Ludzie mogli żyć i mieszkać tu tylko 

na wzniesieniach. 

Kiedy w 1230 r. planowana była wojna między zakonem a po-

gańskimi Prusami, książę Mścisław oddał do dyspozycji zakonu 

niemieckiego Żuławy i Mierzeję jako teren do wymarszu dla swoich 

rycerzy, ochotników i żołnierzy, aby podporządkować sobie plemio-

na Prusów. Okrzyk bojowy zakonu brzmiał: „Wola Boska!”

Po zdobyciu w roku 1283 albo tzw. chrześcijanizacji na terenach 

tych rozpoczęto budowę wałów i prace odwodnieniowe. Pozyskiwa-

no również osadników celem zasiedlania wsi, aby kultywować od-

zyskaną żywiołowi ziemie. Można o tym przeczytać w moich książ-

kach „Barendt/Boręty, wieś nad Wisłą” i „Neukirch/Nowa Cerkiew, 

wieś nad Wisłą”.

Moja rodzinna wieś Neukirch/Nowa Cerkiew w tym roku ob-

chodzi 666 urodziny.

Odwadnianie podmokłych terenów i budowanie wałów roz-

poczęto w wielkim stylu. Werbowano chłopów z daleka. Również 

Prusowie, którzy uznali panowanie zakonu, mogli się tu osiedlać. 

Wiele wsi powstawało od podstaw, niektóre z powrotem na daw-

nym gruncie. Równolegle z zakładaniem wsi rozpoczęto budowę 

kościołów, których forma kształtowała się w zależności od wielkości 

wsi i bogactwa jej mieszkańców.

Zdobywanie pól uprawnych na Żuławach nie napotykał oporów 

aż do miejsc, w których podczas przerwania wałów piasek z rzeki 

wypłukiwał żyzne pola. 

Utrzymywanie wałów było uregulowane prawem. Podczas sil-

nych ruchów lodu i przy wysokiej wodzie wały obserwowane były 

z wartowni. Kiedy wały wytrzymywały, poziom wody na polach re-

gulowany był za pomocą wiatraków odwadniających lub częściowo 

w sposób kombinowany za pomocą wiatraków przemiałowych na 

napęd wietrzny, konny czy parowy, poprzez rowy, odpływy i śluzy 

wałowe. 

W połączeniu z wielką stacją pomp koło Küchwerder/Wiśniówki 

Gdańskiej woda mogła być pompowana do zalewu lub z Zalewu do 

szerokich rowów, tak aby osiągnąć najlepsze płody, gdy wał „trzy-

mał” i pogoda dopisywała. Żuławy, mówiąc obrazowo, były krainą 

mlekiem i miodem płynącą. 

Wielkie przerwania wałów pociągały za sobą wiele ofi ar w lu-

dziach i zwierzętach, a także w postaci zagród. Wysiew czy plony 

były często zniszczone, a pola przez to przez lata nieużyteczne. 

Wiele informacji historycznych na temat katastrof i niepogody na 

Żuławach znajduje się w książce „Kronika kościelna Stegny” cz. 2, 

„Drewnica/Przemysław”.

Wracając do tematu kościołów, przed ich pojawieniem się po-

wstawały na Żuławach kaplice i przydrożne krzyże. Przed omó-

wieniem tego tematu należy jednak wspomnieć o jednym fakcie. 

Ostaszewo już wcześniej posiadało mały kościółek. Po reformacji 

wszyscy mieszkańcy wsi byli już ewangelikami oprócz jednego księ-

dza, jednej kobiety i jej dzieci. Była ona ciągle nagabywana przez 

męża i ewangelickiego pastora, aby się dała ochrzcić po ewange-

licku. Katolicki ksiądz używał jednak argumentu że ów pastor jest 

pijakiem i dlatego nie powinna tego robić. W nagrodę za swoją wy-

trwałość została pochowana w ostaszewskim kościółku. 

Podczas Synodu w Lobau 12 czerwca 1641 wymienione zostały 

następujące kościoły: 

W dziekanacie Żuławki

Bärwalde/Niedźwiedziówka

Tiegenhagen/Cyganek

Petershagen/Żelichowo

Schönsee/Jeziernik

Schöneberg/Ostaszewo

Schönhorst/Gniazdowo

Ladekopp/Lubieszewo

Orloff /Orłowo

Marienau/Marynowy

Tiege/Tuja

Lichtenau/Lichnowy

Neumünsterberg/Nowa Kościelnica (co prawda nie została 

wspomniana, jednak w miejscowości stosowano określenie 

„wzgórze kapliczne”) 

W dziekanacie Malbork:

Kościeleczki

Gnojau/Gnojewo

Wernersdorf/Pogorzała Wieś

Schönau/Szonowo

Milenz/Miłoradz

Altmünsterberg/Stara Kościelnica

Montau/Mątowy

Biesterfelde/Bystrze

W dziekanacie Neuteich/Nowy Staw

Lichtenau/Lichnowy

Barendt/Boręty

Neukirch/Nowa Cerkiew

Prangenau/Pręgowo (capella desolata – kaplica opuszczona)

Paltschau/Palczewo (capella – kaplica)

Kunzendorf/Kończewice

Liessau/Lisewo

Lesewitz/Lasowice

Schalwalde/Szawałd

Pierwsze kościoły powstawały na bazie drewnianego szkieletu 

wypełnionego gliną albo kamieniem, jak np. mały kościółek w Pal-

czewie, z częścią mieszkalną dla duchownych. 

W Stegnie zastosowano fachwerk (szachulec) wypełniony ce-

głą paloną. W tym czasie wiele kościołów było budowanych w tym 

stylu.

Naszą uwagę skupimy na najstarszych dużych budowlach:

Bärwalde/Niedźwiedziówka

  25 kwietnia 1342 Wielki Mistrz Ludolf König nadał swojemu 

wiernemu poddanemu Peterowi Bare wieś Bärenwalde z 54 włó-

kami ziemi, na prawie chełmińskim. Budowa kościoła od 1342 

do 1360. 

Schöneberg/Ostaszewo

  Nie ma wątpliwości, że kościół katolicki w Schöneberg został 

zbudowany przez rycerzy zakonu i istniał w 1333 r. Dokumenty 

z tego czasu zaginęły albo zostały zrabowane przez Szwedów. 

Tiegenhagen/Cyganek

 12 sierpnia 1352 r. Wielki Mistrz Winrich von Kniprode nadał 

wsi Cyganek przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim z 60 

włókami ziemi, do tego sześć wolnych włók sołtysich. 

Fürstenau/Kmiecin

 Założony w latach 1288 do 1294 pod panowaniem Mistrza Kra-

jowego Meinharda von Querfurt. „Rada Elbląga nadaje Gotko 

von Bremen 45 mórg w Fürstenau i rzekę Jungfer. Po 7 latach 

„czynsz” wynosi za każdą morgę 1 Scot.”

Barendt/Boręty

 2. lutego 1321 Wielki Komtur Werner von Orseln nadał wsi Ba-

rendt przywilej lokacyjny (aby na starym miejscu wybudować 

nowe). 

 Kościół katolicki otrzymał w 1321 r. 4 wolne włóki. 

 Kościół został zbombardowany w ostatnich dniach wojny 

w 1945 r.. 

Groß Lichtenau/Lichnowy

 2 lutego 1321 wieś Alte Lichtenau otrzymała przywilej lokacyjny. 

Była to nowa budowa na dawnym miejscu lokacji.

Kościół katolicki istniał tutaj już wcześniej. 

Stüblau/Steblewo

W starym dokumencie z roku 1305 zwane również Stubelow. 

 W 1343 r. Wielki Mistrz Ludolf König nadał swojemu wierne-

mu Heinrichowi von Wernersdorf przywilej lokacyjny dla wsi 

Stüblau z 70,5 włókami ziemi. 

 Kościół parafi alny wyposażył w 4 wolne włóki. W przywileju lo-

kacyjnym z 1343r. stwierdzeno, że istniał tam już stary kościół. 

 Stüblau/Steblewo było dawniej najważniejszą miejscowością na 

Żuławach, stąd też pojęcie Żuławy Steblewskie.

 Kościół został zniszczony w ostatnich tygodniach wojny 

w 1945 r.

Heinz Albert Pohl

Odkrywanie średniowiecznej historii Żuław
– doświadczenia badawcze byłego mieszkańca
Żuław Wielkich
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Zamku w Laskach nie znajdziemy w żadnym z katalogów krzyżac-

kich budowli obronnych znajdujących się obecnie na terenie Polski, 

nawet tych najobszerniejszych, które uwzględniają również założe-

nia znane jedynie ze źródeł pisanych i archeologicznych268. W li-

teraturze naukowej obiekt ten zawsze określany jest jako dwór, co 

zapewne wynika z faktu, że zarówno w późnym średniowieczu, jak 

i w okresie nowożytnym, był to przede wszystkim ośrodek admini-

stracyjny i gospodarczy, którego funkcje militarne są słabo widocz-

ne w materiale źródłowym. Na pomijanie dworu laseckiego w wy-

kazach zamków zakonnych wpływa z pewnością i to, że został on 

całkowicie rozebrany pod koniec XVIII w. Analiza treści inwentarzy 

folwarku w Laskach z lat 1607-1707269 prowadzi jednak do wniosku, 

że mamy tu do czynienia z budowlą o ewidentnych cechach mi-

litarnych, której wielkość i rozbudowany program użytkowy zde-

cydowanie przekraczają ramy pojęcia „dwór” czy „dwór obronny” 

i pozwalają śmiało określić ją mianem zamku.

Podstawowe informacje o historii Lasek w okresie krzyżackim 

zebrał Wiesław Długokęcki w artykule o zaginionych dworach 

wielkożuławskich270. Pierwsza wzmianka o urzędniku krzyżackim 

w randze wójta zarządzającym obszarem tzw. Wielkich Żuław Mal-

borskich pojawia się w 1321 r., a już dwa lata później występuje on 

jako wójt z Lasek (voith vom Leske). Z 1341 r. pochodzi pierwsza 

wzmianka o dworze (curia) w Laskach. W 1387 r. obiekt ten zo-

stał opisany jako hus, czyli dom, a w 1391 r. jako sloshaus, tj. dom 

zamkowy. Liczne inwentarze krzyżackie z lat 1377-1440 opisują 

przede wszystkim zasoby gospodarcze dworu, wspominając przy 

okazji o różnych budynkach i pomieszczeniach, w których były one 

umieszczone, a także o niezbędnej w każdym domu krzyżackim ka-

plicy. Brakuje w nich jednak danych do odtworzenia szczegółowej 

topografi i zabudowań. Dopiero opisy inwentarzowe z XVII w., kie-

dy dwór pełnił funkcję królewskiego folwarku, przynoszą w miarę 

wyczerpujący opis wszystkich budynków. 

We wszystkich nowożytnych inwentarzach dworu wzmiankowa-

ne są trzy duże budynki murowane, które dla wygody opisu oznaczę 

literami A, B, C. W 1649 r. budynki B i C zostały określone jako 

„stare, krzyżackie”. W 1675 i 1707 r. budynek B był już kompletnie 

zrujnowany, a jego pozostałości opisano jako mury „stare”, które 

uważano za pozostałości (vestigia) „jakiegoś klasztoru”. W 1607 r. 

obok budynku B znajdowały się jeszcze dwa kominy mincerskie, 

używane niegdyś przez krzyżaków. Wydaje się pewne, że owe trzy 

268  Zob. np.: L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, 
Warszawa 2004.

269  Zob. Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, wyd. W. Hejnosz, J. Gro-
nowski, J. Waluszewska, t. 1-4, Toruń 1959-2967 (dalej cyt: ŻDEM).

270  W. Długokęcki, Zaginione dwory krzyżackie w okolicach Malborka. Uwa-

gi do badań nad osadnictwem na Żuławach Wielkich w średniowieczu, [w:] 
Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, red. B. Śliwiński, Gdańsk-Koszalin 
1997, s. 23 i n. 

budynki stanowiły trzy skrzydła dawnego zamku krzyżackiego, roz-

mieszczone wokół wewnętrznego dziedzińca. Skrzydła A i B sty-

kały się ze sobą, natomiast skrzydło C znajdowało się po drugiej 

stronie drogi biegnącej do mostu na Świętej i położonych za rzeką 

zabudowań gospodarczych (1707 r.). Biorąc pod uwagę współcze-

sną topografi ę tego miejsca, jak również analogie z innych zamków 

krzyżackich, należy domniemywać, że skrzydło A (dom czeladny, 

gospodarski) było usytuowane na osi północ-południe, a skrzydła B 

i C stanowiły zamknięcie dziedzińca zamkowego od północy i połu-

dnia. Wszystkie trzy skrzydła zamku były podpiwniczone. Z piwnic 

(„sklepów”) skrzydła A prowadziło prawdopodobnie przejście do 

piwnic pod skrzydłem B (1707 r.).

Według inwentarzy nowożytnych kaplica dworska znajdowała 

się w północnej części skrzydła A, w narożniku, jaki tworzyło ono ze 

skrzydłem B. W 1607 r. odnotowano w niej jeden ołtarz poświeco-

ny Matce Bożej oraz umieszczone w ścianie tabernakulum. Niewy-

kluczone jednak, iż to nader skromne pomieszczenie, zaopatrzone 

jedynie w dwa okna, w czasach krzyżackich pełniło jakąś inną funk-

cję. Pierwotna kaplica krzyżacka mogła się znajdować w skrzydle B, 

które od lat 30. XVII w. pozostawało w ruinie. Należy zwrócić uwagę 

na opis tej części dworu w inwentarzu z 1607 r., w którym mowa jest 

o komnacie o pięciu oknach, z wewnętrzną komórką, z której pro-

wadziło przejście do sali na górze o sześciu oknach. Zastanawiające 

jest przy tym to, że w 1675 i 1707 r. cały budynek B określono mia-

nem „klasztoru”. Mimo prowadzonej od połowy XVII w. stopniowej 

rozbiórki, ruiny tego skrzydła musiały mieć jakieś cechy zewnętrzne, 

które lustratorom kojarzyły się ze średniowiecznym klasztorem. Jest 

dosyć prawdopodobne, że były to wysokie gotyckie otwory okien-

ne, tak charakterystyczne dla kaplic w innych zamkach krzyżackich, 

które właśnie nadawały całości charakter „klasztorny”. W XVI w. 

dawna kaplica mogła zostać przedzielona stropem na dwa niższe 

pomieszczenia. Pierwotnie posiadała ona prawdopodobnie po trzy 

duże okna w dwóch bocznych ścianach, przy czym jedno z nich mo-

gło być krótsze ze względu na umieszczone pod nim drzwi, przez 

które wychodziło się z kaplicy na drewniany krużganek. Jeśli przy-

jęta na początku orientacja budynków względem stron świata jest 

właściwa, to jedna ze ścian szczytowych skrzydła B skierowana była 

na wschód, co dodatkowo potwierdza możliwość lokalizacji w tym 

miejscu kaplicy, która w ten sposób zachowywałaby tradycyjną dla 

średniowiecza orientację.

Duża ilość pomieszczeń, na które podzielone było skrzydło A, 

z których część miała zapewne charakter wtórny do stanu z czasów 

krzyżackich, pozwala wnioskować, że było to pierwotnie skrzydło 

o charakterze mieszkalnym, w którym znajdowało się mieszkanie 

wójta krzyżackiego i sypialnie dla czeladzi zamkowej. Tutaj była 

też zapewne jadalnia, do której dostarczano posiłki przyrządzone 

w kuchni, mieszczącej się w skrzydle C. W skrzydle B obok domnie-

manej pierwotnej kaplicy mieścił sie zapewne również skromny kapi-

tularz, było to zatem skrzydło najbardziej reprezentacyjne. W skrzy-

dle C inwentarze dosyć zgodnie lokalizują pierwotną, czyli krzyżacką, 

kuchnię i browar, zamienione w XVII w. na oborę i stajnię. 

W inwentarzu z 1707 r. znajduje się wyraźna wzmianka o mu-

rze z bramami otaczającym pierwotnie wszystkie zabudowania 

folwarczne, z którego na początku XVIII w. pozostały już tylko 

fundamenty. Są to zapewne pozostałości muru obronnego. Bez-

pośrednią analogią dla niego mogą być odkryte niedawno resztki 

muru obronnego otaczającego siedzibę wójta krzyżackiego w Gra-

binach-Zameczku na Żuławach Gdańskich, zaopatrzone ponadto 

w okrągłe wieże na narożnikach271. Inwentarze nie wspominają 

o fosie, do dzisiaj dobrze zachowanej w Grabinach, nie przesądza to 

jednak o jej braku, gdyż w Laskach mogła ona zostać zasypana już 

w wieku XVI. Wspomniane powyżej bramy należy identyfi kować 

z główną bramą prowadzącą na teren zamku od strony wschodniej 

i bramą tylną, prowadząca z dworu do mostu na Świętej i dalej do 

zabudowań gospodarczych po drugiej stronie rzeki. Te zabudowa-

nia, które w okresie nowożytnym nie miały już żadnych elementów 

obronnych, to niewątpliwie tak charakterystyczne dla obronnego 

budownictwa krzyżackiego gospodarcze przedzamcze, które pier-

wotnie mogło być otoczone choćby drewnianym parkanem. 

Podsumowując należy stwierdzić, że tak zwany dwór krzyżacki 

w Laskach, zarówno pod względem skali założenia, jak i z uwagi na 

obecność cech militarnych, jest obiektem, który należy bez wątpie-

nia zaliczyć do kategorii zamków. Co do wielkości, to zdecydowanie 

przewyższał on niektóre zamki komturskie w ziemi chełmińskiej, 

jak choćby Bierzgłowo czy Pokrzywno, jak również inne lepiej za-

chowane (jak Bytów, Lębork i Nowe) lub rozpoznane archeologicz-

nie (jak Puck) zamki na Pomorzu Gdańskim. Na funkcje obronne 

wskazuje z kolei usytuowanie w zakolu rzeki Świętej oraz istnienie 

muru obronnego z bramami, otaczającego całość założenia. Hipote-

tyczna jest obecność fosy i ewentualnie jakichś konstrukcji wzmac-

niających mur obronny od strony najbardziej narażonej na atak, 

czyli od wschodu, w postaci baszt lub wieżyczek (zob. ryc. 1). 

W okresie międzywojennym amatorskie badania powierzchnio-

we na terenie dawnego folwarku przeprowadził Henryk Lettau, re-

gionalista z Nowego Stawu. Zidentyfi kował on pozostałości dworu 

położone na wyniosłości terenu w zakolu rzeki Świętej w postaci 

fragmentów ceglanego muru i resztek sklepień piwnicznych. Śla-

dy zabudowy ceglanej znajdowały się również na wzniesieniu po 

drugiej stronie rzeki, które w lokalnej tradycji znane było jako Zie-

gelberg, czyli Ceglana Góra (zob. ryc. 2). Badania terenowe, prze-

prowadzone przeze mnie w dniu 19 X 2003 r. na domniemanym 

obszarze dawnego zamku potwierdziły zaleganie w tym miejscu na 

powierzchni terenu dużej ilości ceramiki nowożytnej, głównie wy-

palanej w atmosferze redukcyjnej (stalowoszarej, zob. ryc. 3). Nie 

znalazłem wówczas żadnych śladów wspomnianych przez Lettaua 

murów i sklepień, możliwe jednak, że ich resztki znajdują się na 

większej głębokości. W miejscu tym należałoby niewątpliwie prze-

prowadzić archeologiczne badania sondażowe, które prawdopo-

dobnie pozwoliłyby bardziej precyzyjnie rozpoznać plan zamku. 

Poniżej zamieszczam fragmenty pięciu kolejnych inwentarzy 

folwarku laseckiego z lat 1607-1707, w których – dla uczytelnienia 

271  M. Kochanowski, Krzyżacki dwór obronny w Grabinach-Zameczku w świe-

tle nowych badań archeologicznych, [w:] Z otchłani wieków Pomorza Gdań-

skiego, Gdańsk 1998/1999, s. 85 i n.

opisu – pominąłem większość informacji o nowożytnych podzia-

łach wewnętrznych i wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń272.

Inwentarz folwarku Laski z 1607 r. (ŹDEM, t. 1, s. 121-123)

[…] W tym folwarku budowanie, dom [A] wielki cegłą murowa-

ny, w niem budowanie i dolne i górne. […] Tamże w ganku po pra-

wej stronie kościółek pusty, w niem dwie oknie, nie masz szyb piąci, 

ołtarz 1, tamże przy tym ołtarzu w murze krata żelazna niewielka, na 

temże ołtarzu stoi obraz Panny Mariej […]. Pod tym domem piw-

nic 2 […]. Dom [C] drugi murowany na temże podwórzu, w niem 

kuchnia wielka […]. Podle tejże kuchni stajnia […]. Na tej kuchniej 

i na stajniej poszycie: połowica trzciną, a połowica dachówką, któ-

ry wszystek bardzo zły. […] Tamże na tamtem podwórzu dom [B] 

murowany, nie masz jeno górne budowanie. Po wschodzie wszedł-

szy sień, po lewej stronie izba […]. W sieni po prawej stronie izba 

[…]. Z tej izby kownata, okien 5 […]. Z tej kownaty kownata […]. 

Z tej kownaty wschód na górę na salę, okien 6, tylko we dwu błony. 

[…] Pod tem domem puste mieszkanie troje; dach na tem domu 

dachówką położony starą, bardzo poprawy potrzebuje. Podle tegoż 

domu są 2 kominy wielkie murowane, w których Krzyżacy pienią-

dze bili. Tamże przy tym domu chlewów 2 wielkich, w drzewo cegłą 

murowanych, dachówka na nich zła i sąm się bardzo pochylił, po-

prawy potrzebuje.

Inwentarz folwarku Laski z 1636 r. (ŹDEM, t. 2, s. 89) 

Budynek [B] murowany po prawej ręce z przyjazdu, w którym 

dolne i górne partymenty beły, i z wierzchu i z zewnątrz spustoszał, 

na którym połowice dachu nie masz i druga się połowica wali. Na 

domostwie czeladnym [A] i na kuchni [C] na wielu miejscach da-

chówka pogruchotana, podłoga w czeladnym domostwie na niektó-

rych miejscach pogniła i szczyt ruinie podlega, prędki potrzebuje 

poprawy. Szopy przy tym folwarku spustoszono, których same tylko 

stoją mury.

Inwentarz folwarku Laski z 1649 r. (ŹDEM, t. 3, s. 34)

[…] dom gospodarski [A] taki się znajduje […]. Przy domu 

gospodarskim kaplica pusta, murowana, dach nad nią stary, holen-

derskiej dachówki, w kalk położony. […] Budynek [B] stary krzy-

żacki, jako go in revisione 1641 opisują, tego tylko same mury, jako 

i przedtem zostawają, cegłę z niego zbierają na potrzebę folwarko-

wą. Ex opposito domu gospodarskiego budynek [C] stary krzyżac-

ki, w nim kuchnia murowana z gruntu, piec piekarniany dobry do 

pieczenia chleba. Druga część tego budynku na stajnię obrócona, 

około podwórza mur porujnowany stary, z wierzchu cegłę zbierają 

na poprawę zamkową. […]

Inwentarz folwarku Laski z 1675 r. (ŹDEM, t. 4, s. 74)

Budynek [A] gospodarski murowany wszytek […]. Dach nowy 

nad wszystkim budynkiem poszyty. Przy tymże folwarku jest kapli-

ca murowana, pusta, przykryta starą dachówką złą. Za kaplicą są 

złe mury stare [B], vestigia klasztoru jakiegoś. Budynek [C] wielki 

murowany, quondam znać był browar, w nim komin wielki, pułapu 

żadnego nie masz, poszycie z słomy i trzciny nowe. W drugiej po-

łowie budynku tego krowy stawają, a na wierzchu siano. Pod tym 

budynkiem są sklepy murowane, także pod dolnym budynkiem są 

sklepy murowane 2 […] Z folwarku tego most do stodół. […]

272  Pominąłem inwentarz z roku 1711, który bez większych zmian powta-
rza tekst o 4 lata wcześniejszy, jak również inwentarz z roku 1696, który 
jest niemal identyczny z opisem z roku 1675.

Zamek krzyżacki w Laskach 
– próba rekonstrukcji
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Inwentarz folwarku Laski z 1707 r. (ŹDEM, t. 4, s. 205-206)

Dwór [A] wszystek murowany […]. Dalej ku kaplicy idąc (która 

bez drzwi, bez okien, bez pułapu i bez dachu, tylko w murach sa-

mych w rogu dwora stoi), jest komór 4. […] Za kaplicą od szczytu 

począwszy są stare mury et vestigia klasztoru jakiegoś [B]. Wróciw-

szy się do sklepów, do nich drzwi na zawiasach nro 2 po obudwóch 

stronach […]. Z tych sklepów idą dalej drugie sklepy aż pod drugi 

budynek, puste. Wyszedszy przez drogę w szczyt tego dworu jest 

murowany wielki budynek [C], kiedyś kuchnia bywała i browar. 

Szczyty tego budynku i wszystkie murowane ściany dobre, słomą 

i trzciną dach poszyty, wewnątrz jest przemurowana ściana. W jed-

nej teraz krowy stawają […]. Podle tej krowiej za przemurowaniem 

jest stajnia […]. W tej stajniej jest żłób z drabiną, komin szeroki, 

w nim piec piekarny do chleba pieczenia, ogniska ni masz. […] Za 

krownią u dołu do sklepów pod ten budynek są drzwi […], sklepy 

puste. Około tego podwórza i folwarku był mur z bramami, teraz 

tylko fundamenta znać. Z tego dworu wyszedłszy idzie most przez 

rzekę (nazwana Świętą) do gumna ex opposito z poręczami. […]

dr Dariusz Piasek
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Uchwałą Nr 72/VI/07 z dnia 26 lutego 2007 roku Sejmik Woje-

wództwa Pomorskiego przyjął do realizacji Program Opieki nad 

Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010. Głów-

nym jego celem jest dążenie do poprawy stanu zasobów regio-

nalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu 

kulturowego. 

Potrzeba pilnego ratowania zasobów dziedzictwa jest dla Wo-

jewództwa sprawą priorytetową, ponieważ tradycyjny krajobraz 

kulturowy ulega ciągłej degradacji, tracąc swoją ukształtowaną 

historycznie wyjątkową strukturę. Województwo Pomorskie jest 

regionem bardzo zróżnicowanym historycznie i kulturowo, po-

siadającym wiele zabytków o istotnym znaczeniu dla kulturowego 

dziedzictwa europejskiego. Skromne środki samorządów lokalnych 

oraz ograniczone dotacje i refundacje rządowe nie pozwalają na za-

bezpieczenie wszystkich cennych obiektów przed postępującą de-

gradacją. 

Dotacje z budżetu województwa umożliwiają podjęcie przez 

właścicieli zabytków prac konserwatorskich przy tych obiektach, 

pomagają poprawić ich stan techniczny i estetyczny, jak i przyczy-

nią się do zachowania dziedzictwa kulturowego Województwa Po-

morskiego. 

Od roku 2007 Samorząd Województwa Pomorskiego przyznaje 

dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych. Do 

dnia dzisiejszego Województwo wsparło prace przy 63 zabytkach.

PRIORYTET 1 „Odnowa dziedzictwa kulturowego miast 

i wsi”

PRIORYTET 2 „Ochrona kulturowego dziedzictwa morskie-

go i rzecznego” 

PRIORYTET 3 „Badanie, dokumentacja i promocja dziedzic-

twa kulturowego” 

Cele:

włączenie dziedzictwa kulturowego w obszar interwencji 

i wsparcia samorządów terytorialnych

umożliwienie i wspieranie racjonalnego wykorzystania środ-

ków fi nansowych na ratowanie obiektów zabytkowych

umożliwienie realizowania regionalnych i lokalnych projek-

tów związanych z kompleksowymi pracami konserwatorski-

mi

wspieranie aktywności lokalnej w działaniach mających na 

celu pozyskiwanie środków na ratowanie zabytków

 kreowanie modelu odpowiedzialności za zasoby dziedzictwa 

kulturowego wśród mieszkańców oraz władz samorządów lo-

kalnych

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 Uchwała Nr 359/XXI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 28 kwietnia 2008 roku 

do 50% nakładów koniecznych 

do 100% nakładów koniecznych: 

wyjątkowa wartość historyczna, artystyczna lub naukowa; rato-

wanie obiektu wymaga przeprowadzenia złożonych pod wzglę-

dem technologicznym prac lub robót 

stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac 

lub robót

Rodzaje prac podlegających dofi nansowaniu

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2)  przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych 

lub archeologicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4)  opracowanie programu prac konserwatorskich i restaurator-

skich; 

5)  wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8)  stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich 

odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabyt-

ku; 

9)  odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych 

albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charaktery-

stycznej dla tego budynku kolorystyki; 

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtwo-

rzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przyna-

leżności; 

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic 

i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, po-

krycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych 

lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drew-

na części składowe lub przynależności; 

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14)  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej 

oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych for-

mach krajobrazowych; 

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, orygi-

nalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbęd-

nych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do reje-

stru, o których mowa w pkt. 7 – 15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpo-

żarowej i odgromowej.

Termin składania wniosków do 30 października każdego roku 

poprzedzającego rok realizacji prac lub robót przy zabytku 

Wymagane dokumenty:

wypełniony wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do 

ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

załączniki:

1)  potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji 

o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace 

lub roboty, 

2)  dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np.: ak-

tualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi 

wieczystej, akt notarialny), 

3)  decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca 

na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie 

na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku 

nieruchomym lub program prac przy zabytku ruchomym, 

4)  pozwolenie na budowę , jeżeli wskazane/planowane prace lub 

roboty wymagają w myśl obowiązującego stanu prawnego 

uzyskania takiego pozwolenia ewentualnie zgłoszenie robót 

budowlanych i informacja o zgłoszonym/nie zgłoszonym 

przez organ sprzeciwie

5) fotografi czna dokumentacja zabytku,

6)  informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do 

innych organów, 

7)  informacja o zgodności z lokalnym i wojewódzkim progra-

mem opieki nad zabytkami,

8)  oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami 

na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,

9)  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do 

wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć informację 

o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wnio-

sku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych 

w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu 

w prawach dotyczących pomocy publicznej

Przykłady dobrych praktyk 

ratowania żuławskich zabytków

Palczewo – kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Palcze-

wie. Jeden z najcenniejszych drewnianych zabytków architektu-

ry sakralnej XVIII wieku na Żuławach. Kościół fi lialny w Palcze-

wie to niewielka orientowana budowla drewniana o konstrukcji 

zrębowej wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 12x8 

metrów, z niewielką kruchtą w elewacji zachodniej. Obiekt kry-

ty jest dwuspadowym dachem gontowym (w XVIII w. była to 

strzecha). Wnętrze niewielkie, salowe, z wydzielonym od wscho-

du (za ołtarzem) małym aneksem zakrystyjnym, oświetlone 

wzdłuż dłuższych boków rzędem niewielkich prostokątnych 

okien. Elementem charakterystycznym wnętrza jest zastąpienie 

płaskiego stropu – deskowym pułapem osłaniającym więźbę da-

chową z zachowaniem poziomej belki stężającej konstrukcję. Na 

ruchome barokowe wyposażenie niewielkiego kościółka składa 

się między innymi: ołtarz główny, ambona, będąca wcześniej 

elementem ołtarza kazalnicowego, rzeźbiarska grupa Ukrzyżo-

wania, wisząca fi gura anioła, świecznik sześcioramienny, zespół 

ławek dla wiernych oraz pochodzący z 3 ćw. XVII w. prospekt 

organowy. Niepowtarzalny klimat nadają wnętrzu barwne po-

lichromie umieszczone na ścianach, drzwiach, prospekcie orga-

nowym, a nawet siedziskach ławek. 

 W dniu 18 kwietnia – w ramach obchodów Międzynarodowego 

Dnia Ochrony Zabytków ogłoszono wyniki kolejnej edycji kon-

kursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek zadbany”. 

W województwie pomorskim tegoroczna nagroda została przy-

znana parafi i p.w. św. Katarzyny w Borętach za prace remonto-

wo-konserwatorskie przeprowadzone w kościele fi lialnym pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej w Palczewie w gminie Ostaszewo. 

 W roku 2007 Samorząd Województwa Pomorskiego dofi nan-

sował prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Palcze-

wie w 88 % kwotą 250 893 złote. 

Giemlice – kościół o formach klasycystycznych wzniesiony 

w latach 1840-1841. Budowla ceglana, na podmurówce kamien-

nej, otynkowany, na planie prostokąta, trójnawowy z wieżą od 

zachodu. We wnętrzu płaski strop drewniany wsparty trzema 

parami drewnianych słupów dzielących wnętrze na trzy nawy. 

W roku 1945 zburzono wieżę. 

 W roku 2007 Samorząd Województwa Pomorskiego dofi nan-

sował prace związane z rekonstrukcją wieży kościoła w 40 % 

kwotą 95 000 złotych. 

Cyganek – kościół pw. Św. Mikołaja w Cyganku. Kościół z XIV 

wieku. Przebudowany w latach 1637-1647 – częściowo ściany 

podłużne i szczytowa zachodnia zostały wymienione z lite-

go muru ceglanego w wątku gotyckim na ściany szachulcowe. 

Zachował się gotycki szczyt wschodni i podstawa nieistniejącej 

wieży z uskokowym gotyckim portalem. W kościele zachował się 

polichromowany strop, ołtarze i szereg obrazów oraz (w stanie 

ruiny) organy. Większość wyposażenia pochodzi z XVII-XVIII 

wieku. Stan stropu i wyposażenia wymaga natychmiastowych 

prac ratowniczych konserwatorskich.

 W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego dofi -

nansował prace związane z remontem dachu kościoła w 70 % 

kwotą 360 500 złotych. 

Trutnowy – kościół parafi alny św. Ap. Pawła i Piotra w Trutno-

wach. W najstarszej części pochodzi z 1340 roku, część nawową 

dobudowano w pierwszej połowie XV wieku. Pomimo remon-

tów w XVIII i XIX wieku nie zmienił się zasadniczo gotycki cha-

rakter świątyni. Orientowany, ceglany, oskarpowany, założony 

na planie prostokąta z wyodrębnionym prezbiterium, zakrystią 

od północy, kruchtami od południa i zachodu. Wnętrze kryte 

stropem drewnianym, w prezbiterium dwuprzęsłowe sklepienie 

gwieździste. 

 W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego dofi nan-

sował prace związane z restauracją posadzki kościoła w 50 % 

kwotą 84 340 złotych.

Stara Kościelnica – kościół gotycki pw. Św. Jerzego należący do 

charakterystycznych dla Wielkich Żuław Malborskich wiejskich 

Przykłady dobrych praktyk 
ratowania żuławskich zabytków
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kościołów salowych. Wzniesiony w XIV wieku jako konstrukcja 

murowana. Pokryty dachówką mnich-mniszką, ułożoną na dwu-

spadowym dachu o drewnianej konstrukcji więźby dachowej.  

Wschodnia ściana budowli zwieńczona czterokondygnacyjnym 

szczytem schodkowym ze sterczynami, zdobiony tynkowanymi 

blendami i fryzami. Wnętrze kryte stropem.

 W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego dofi nan-

sował prace remontowe dachu kościoła w 60 % kwotą 145 057 

złotych. 

Lichnowy /kościół pw. Św. Urszuli z 1350 roku/ – neogotycki oł-

tarz z rzeźbami gotyckimi; drewno rzeźbione polichromowane, 

złocone. Szafa ołtarzowa i predella z 1896 roku, rzeźby z końca 

XV wieku. Retabulum płaskie typu szafk owego, w formie pro-

stokąta. U dołu podwieszony ornament maswerkowy. Predella 

malowana z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka. Część środ-

kowa retabulum szersza, nieco zagłębiona w niej rzeźba siedzącej 

Madonny z Dzieciątkiem na kolanach. Poniżej płaskorzeźbione 

przedstawienie Chrystusa złożonego do grobu. Nad rzeźbami 

maswerkowe, ażurowe baldachimy. 

 W roku 2007 Samorząd Województwa Pomorskiego dofi nan-

sował prace związane z restauracją ołtarza w 50 % kwotą 40 

000 złotych.

Dotacje w roku 2008 na prace przy żuławskich zabyt-

kach wpisanych do rejestru zabytków:

Parafi a Rzymskokatolicka św. Elżbiety Węgierskiej w Lubie-

szewie 

– prace konserwatorskie i dokumentacyjne przy krucyfi ksie 

– 4 871,00 zł

Parafi a Rzymskokatolicka pw. M. B. Wniebowziętej w Koń-

czewicach 

– ołtarz: prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. 

Św. Anny wraz z dwoma obrazami 

– 19 000 zł

Parafi a Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Trut-

nowych

– restauracja posadzki

– 84 340 zł

Parafi a Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Żuławkach 

– wymiana i uzupełnienie zniszczonych i uszkodzonych 

cegieł, remont fundamentów, uzupełnienie i przełożenie 

istniejącej dachówki karpiówki

– 40 000 zł

Parafi a Katolicka Obrządku Greckokatolickiego (bizantyj-

sko-ukraińskiego) pw. Św. Mikołaja w Cyganku 

– remont dachu 

– 381 500 zł

Parafi a Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Starej Kościel-

nicy 

 – prowadzenie prac remontowych dachu kościoła 

– 199 259 zł

Renata Wierzchołowska

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego

Zagraniczni turyści wykazują większe zapotrzebowanie na infor-

macje o regionie niż wczasowicze z Polski, zwłaszcze jeśli mają 

przyjeżdżać poza typowym sezonem wakacyjnym.

Należy zwracać ich uwagę na godne zwiedzenia miejsca lub za-

bytki, prezentować im kulturę i historię, przedstawiać w ich języku 

szlaki turystyczne i typową regionalnę kuchnię. Krótko mówiąc 

– zachęcić ich do spędzenia wakacji w Polsce. 

Spełnienie wymienionych warunków wymaga wysokiego na-

kładu pracy i nakładów fi nansowych. Z tego względu należy skon-

centrować się na tych państwach, z których przyjeżdża najwięcej 

turystów.

Szeroko skrojone analizy wskazują, że turyści z Niemiec stano-

wią największą grupę odwiedzających Polskę.

Stwierdza się jednak również, że turyści przyjeżdżają wyłącznie 

w sezonie i odwiedzają typowe miejscowości.

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: Nie ma ofert z innych regio-

nów.

Hotele niemal wcale nie oferują pakietów pobytowych. Nie 

zwracają również uwagi na możliwości turystyczne regionu poza 

sezonem.

Powiaty, miasta i gminy promują swoje regiony, niestety zbyt 

często brakuje powiązań z ofertami komercyjnymi.

Powiązania między hotelami i władzami powinny przejąć lokal-

ne organizacje turystyczne. Nie mają one jednak na to siły roboczej 

oraz budżetu.

W tym miejscu brakuje partnera dysponującego możliwościami, 

kompetencjami i odpowiednią strategią.

Od roku 2004 pracuję w Polsce jako akredytowany dziennikarz 

prasy zagranicznej. Moja fi rma pol-media.info wydaje m.in. tury-

styczną gazetę internetową w języku niemieckim. W naszej gazecie 

przedstawiamy wczasowiczom argumenty, dlaczego powinni zwie-

dzić Polskę.

Po pierwsze turyści nie są zainteresowani administracyjną struk-

turą regionów. Dlatego prezentujemy w naszej gazecie internetowej 

powiaty i wydzielone miasta łącznie, w sposób uwidaczniający kul-

turalne i etnografi czne więzi regionów. 

Samorządy powiatów i wydzielonych miast same chcą decydo-

wać, które konkretne atrakcje i jakie wycieczki proponować tury-

stom. Dlatego każdy z nich drukuje swoje własne foldery i ma swoją 

własną stronę internetową.

Ale jeśli region jest mało znany, żaden turysta nie znajdzie jego 

oferty na stronie internetowej.

Często widzimy mapy powiatów, które nie pokazują naturalnego 

otoczenia, na których region sprawia wrażenie wyspy.

Nasza gazeta internetowa w bardziej kompleksowy sposób 

przedstawia turystom wszystkie regiony w Polsce. Jest to również 

celem samorządów. Dlatego myśl o współpracy nasuwa się sama.

Szczególnie efektywna jest ona wtedy, gdy wszystkie samorządy 

współpracują w jednym projekcie, a mimo to każdy oddzielnie de-

cyduje, jak przedstawić swój region. 

Koszty, które każdy region musi ponieść przy sporządzaniu 

prezentacji w języku niemieckim, są w przypadku wspólnej pracy 

o wiele mniejsze, niż gdyby każdy robił podobny projekt oddziel-

nie.

Jeżeli przedstawimy w rozsądny sposób różnorodność każdego 

regionu (do tego zaliczamy nie tylko atrakcje, lecz także regionalne 

tradycje, kulturę, folklor, regionalne imprezy, regionalną kuchnię 

i tak dalej, aktualne informacje i kalendarz imprez), turyści przyja-

dą bez względu na porę roku.

Dodatkowe zainteresowanie budzą tematyczne części naszej 

strony internetowej, takie jak polskie miasta hanzeatyckie, polskie 

parki narodowe i prezentacja państwowych uzdrowisk zjednoczo-

nych w Unii Uzdrowisk Polskich. 

W późniejszym czasie chcemy jeszcze zaprezentować parki et-

nografi czne (skanseny).

Partnerów do współpracy poszukujemy w powiatach z popar-

ciem Urzędów Marszałkowskich.

Nasza redakcja jest już w trakcie rozmów z Urzędami Marszał-

kowskimi Województw Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, 

Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Lubuskiego oraz Śląskiego.

Jednak Województwo Pomorskie mogłoby być pierwszym re-

gionem reprezentowanym kompletnie w naszej gazecie interneto-

wej. Powiaty Puck, Nowy Dwór Gdański , Wejherowo i Lębork już 

mają gotową swoją prezentację. 

Inne regiony przygotowały się w ten sposób, że do sezonu letnie-

go 2009 prezentacje mogą być gotowe. Dzięki temu budzimy zainte-

resowanie turystów urlopem na lato i jesień 2009.

Wychodząc z założenia, że coraz więcej ludzi planuje swoje 

wczasy z pomocą internetu, podstawą naszej pracy jest właśnie ten 

rodzaj mediów.

Na terenie Polski drukuje się dużo bardzo ładnych folderów 

regionów, rozdawanych na różnorodnych targach turystycznych. 

Często nietrudno stwerdzić, że foldery te nie docierają do większej 

liczby turystów, a koszty ich rozprzestrzenienia przekraczają koszty 

druku.

Część przewidzianego budżetu na foldery należy przeznaczyć 

na promocję w internecie, przykładowo w naszej gazecie interneto-

wej Urlaubsland-Polen (czyli Polska – kraj na wczasy), ale nie tylko 

tam.

Gotyk na Żuławach
Więcej odwiedzających dzięki wspólnemu 
turystycznemu promowaniu regionu
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W tym miejscu niezbędne jest skoncentrowanie się na szczegól-

nych grupach zainteresowań:

Rodziny z dziećmi

Osoby w wieku od 30 do 60 lat o podwyższonych wymaganiach

Emeryci w dobrej kondycji fi zycznej, którzy chętnie wydają spo-

ro pieniędzy na podróże

Osoby żyjące samotnie (Singles) 

Na targach ITB w Berlinie swoje regiony często przedstawiają 

studenci, którzy zupełnie ich nie znają i ograniczają się do rozdawa-

nia folderów. Trzeba porozmawiać z ludźmi konkretnie i docelowo 

przedstawić im atrakcje danej okolicy.

W przypadku zainteresowania możemy wspólnie z Waszymi 

władzami zainicjować projekt na skalę UE, celem przeszkolenia 

pracowników przedsiębiorstw turystycznych (hotele, pensjonaty, 

ośrodki agroturystyczne oraz biur podróży), mającym na celu po-

lepszenie ofert urlopowych i marketingu na wszystkie pory roku.

Udzielanie odpowiedzi na te pytania jest także podstawowym 

zadaniem Lokalnych i Regionalnych Organizacji Turystycznych, 

różnorakich stowarzyszeń, izb, organizacji turystycznych i zrzeszeń 

działających w polskiej turystyce. Ponieważ podmiotów jest bardzo 

wiele, przeszkadzają sobie one nawzajem, bezskutecznie starając się 

skoordynować swoje działania. 

Maik Veit

Prezes Agencji pol-media.info 

oraz Redaktor Naczelny gazety internetowej 

www.urlaubsland-polen.info Dowodem imponującej pracy, jaką wykonano w okresie XIII i XIV 

wieku przy zagospodarowywaniu Żuław, jest m.in. powstała wów-

czas sieć parafi alna, a jej widomym znakiem zachowane do dzisiaj 

kościoły gotyckie. Pozostają one ważnym świadectwem kultury or-

ganizacyjnej, materialnej i wreszcie duchowej dawnych mieszkańców 

regionu. Równie ważnym elementem tworzenia struktury parafi alnej 

i powiązanej z tym procesem budowy świątyń, było stosowne ich 

uposażenie, przez co należy rozumieć nie tylko podstawy material-

nego funkcjonowania parafi i (nadanie ziemi, należności czynszowe 

itp.), ale także ich zdolność do zapewnienia odpowiedniej jakości 

oprawy sprawowanego kultu. Do tego aspektu odnosi się forma bu-

dynku i wyposażenie konkretnej świątyni w stosowny sprzęt (ołtarz, 

chrzcielnica, oświetlenie), niezbędne paramenty liturgiczne, wreszcie 

plastyczne obrazy wiary, do których należą malarstwo ścienne, rzeź-

by, obrazy. Przedstawiona hierarchia potrzeb jest nieprzypadkowa. 

Czas powstawania sieci kościołów na Żuławach zbiega się z okresem, 

w którym obecność w świątyniach dzieł plastycznych, wyrażających 

różnorodne aspekty religijności, staje się coraz intensywniejsza. Ich 

powstawanie przestaje być domeną mecenatu rządzących (Zakonu 

Krzyżackiego) i duchowieństwa. Coraz większą rolę zaczyna odgry-

wać w tej dziedzinie społeczność lokalnych parafi i. 

Punktem wyjścia dla rozważań na temat średniowiecznej rzeźby 

na Żuławach są inwentaryzacje lokalnych kościołów przeprowadzo-

ne przez konserwatorów Prus Zachodnich Johanna Heisego w końcu 

XIX wieku dla Żuław Gdańskich i Bernarda Schmida na początku 

XX w. dla Żuław Wielkich, Malborskich i częściowo Elbląskich oraz 

porównanie ich ze stanem obecnym273. Zwraca uwagę zasadnicza róż-

nica pomiędzy tymi obszarami. Na Żuławach Gdańskich praktycznie 

zarejestrowano tylko trzy obiekty: późnogotyckie retabulum w Su-

chym Dębie (ob. depozyt parafi i w Muzeum Narodowym w Gdań-

sku), malowane skrzydła późnogotyckiego ołtarza we Wróblewie (ob. 

zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku), dwie rzeźby w koście-

le w Osicach. Taka sytuacja może być całkowicie przypadkowa lub 

związana z faktem, iż to właśnie w części Żuław należących niegdyś 

do diecezji pomezańskiej, a więc obejmującej Wielkie, Malborskie 

i Elbląskie Żuławy w okresie poreformacyjnym większość kościołów 

gotyckich pozostała własnością kościoła katolickiego, gdzie dawne 

elementy wyposażenia mogły być otoczone większą pieczołowitością, 

jako sprawujące dalej swoją funkcję kultową274. 

273  J. Heise, Die Bau– und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, H. II, 

Landkreises Danzig, Danzig 1885; B. Schmid, Die Bau– und Kunstdenkmäler 

der Provinz Westpreussen, Bd. 4, Die Bau– und Kunstdenkmäler des Kreises 

Marienburg, Danzig 1919.

274  Uwaga ta nie ma charakteru normatywnego. W kościołach patrymonium 

elbląskiego (ale poza obrębem Żuław), które przeszły na własność parafii 

protestanckich zachowały się w okresie przedwojennym stosunkowo liczne 

przykłady gotyckich retabulów, bądź ich pozostałości, podobnie jak w ko-

ściołach protestanckich samego Elbląga. 

Zachowane do dzisiaj lub znane ze starszej ikonografi i przykła-

dy rzeźby średniowiecznej związanych z żuławskimi kościołami nie 

dostarczają odpowiedzi na pytanie, na ile odpowiadają one ich typo-

wemu wyposażeniu w okresie średniowiecza. Zespół jest jednak na 

tyle reprezentatywny, że pozwala dostrzec zarówno związki z głów-

nymi nurtami rzeźby gotyckiej w okresie od poł. XIV do poł. XVI 

wieku powstałymi w kręgu mecenatu krzyżackiego (II poł. XIV w.), 

jak i wielkich miast pruskich. Dostrzegalne są także związki z twór-

czością największych ośrodków produkcji artystycznej, jakimi w re-

gionie były Gdańsk, Elbląg, Toruń. Niestety, stan źródeł nie pozwala 

jednoznacznie określić czy obiekty te stanowiły pierwotny element 

wyposażenia żuławskich kościołów, czy też ich pochodzenie jest 

wtórne, związane z naturalnym procesem przenoszenia obiektów 

z modernizowanych w późniejszych okresach przez wielkie i bogate 

miasta pruskie kościołów, do tradycyjnie uboższych parafi i wiej-

skich, czy też przenoszonych z powodu np. rozbiórki niektórych 

świątyń żuławskich. 

Znamienny jest tu przypadek wyposażenia kaplicy we Wróblewie 

(zbudowanej w 1592 roku) w retabulum z malowanymi skrzydłami 

z ok. 1500 r., powstałego w kręgu brukselskiego Mistrza Widoku 

św. Guduli, przeniesionego tu z jednego z kościołów gdańskich275. 

Kościół św. Jakuba w Niedźwiedzicy do niedawna posiadał najwięk-

szą liczbę zachowanych gotyckich elementów rzeźbiarskich, jednak 

wiadomo, że w poł. XVII wieku odnotowano tam istnienie tylko 

jednego ołtarza z „antycznymi” rzeźbami. W 1898 r. przeniesiono 

doń fi gurę tronującej Marii z Dzieciątkiem z 4 ćw. XIV wieku z ro-

zebranego w 1820 r. kościoła w Bystrzu. Do tego ostatniego kościoła 

rzeźba także trafi ła z przeniesienia276. Jest to o tyle interesujący przy-

padek, że wg klasyfi kacji zamożności parafi i sporządzonej przez ks. 

prof. Jana Wiśniewskiego, parafi a w Niedźwiedzicy należała do naj-

słabiej uposażonych w dawnej diecezji pomezańskiej277. Zarazem 

jest to znakomity przykład „wędrówek” obiektów między samymi 

kościołami żuławskimi.

 Pośrednich dowodów możliwości i ambicji lokalnych społecz-

ności dotyczących wyposażenia posiadanych kościołów mogłaby 

dostarczyć analiza malarstwa ściennego zachowanego w żuławskich 

obiektach. Niestety, odkryć w tym zakresie dokonano tylko w kilku 

275  Od 1962 roku, trzy zachowane skrzydła znajdują się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku. Pisał o nich Adam S. Labuda: A. S. Labuda, Trzy 

kwatery niderlandzkie z końca XV wieku w Muzeum Narodowym w Gdań-

sku, „Studia Muzealne”, t. IX, 1975, s. 25-42; A.S. Labuda, Malarstwo tabli-

cowe w Gdańsku w 2 połowie XV w., Warszawa 1979; tenże: Dzieła tworzone 

w Gdańsku w drugiej połowie XV i w początkach XVI wieku, [w:] Malarstwo 

gotyckie na Pomorzu Wschodnim, 1990, s. 138-139; ostatnio: Monika Jaku-

bek – Raczkowska, Plastyka średniowieczna od XIII do XVI wieku. Katalog 

wystawy stałej. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2007, s.102-105.

276  B. Schmid, op. cit., s. 27 – 28.

277  J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej Diecezji Pomezańskiej 1243-

1821, Elbląg 1999, s. 92 – 93.

Średniowieczna rzeźba 
na Żuławach
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przypadkach, co – jak się wydaje – nie tyle związane było z wyjątko-

wym charakterem tego typu dekoracji, lecz z całym szeregiem przy-

czyn, takich jak liczne przebudowy, w tym ścian obwodowych świą-

tyń, wymiana tynków, wreszcie brak systematycznych poszukiwań 

badawczych. W tym kontekście zwraca uwagę malowidło ścienne 

w kościele w Cyganku (Tujcach) z 2 ćw. XV w. z przedstawieniem 

Żyjącego Krzyża z personifi kacjami Kościoła i Synagogi po bokach, 

wyobrażeniem Niebieskiego Jeruzalem i paszczy Lewiatana (ob. 

zatynkowane). Umieszczenie malowidła na ścianie wschodniej po-

wyżej mensy ołtarzowej wskazuje na jego funkcję retabulum ołta-

rzowego. Warto dodać , że obiekt z Cyganka należy do najstarszych 

przykładów tego typu wyobrażenia w Europie278. Zwraca także uwa-

gę uniwersalny dogmatyzm przedstawienia w prowincjonalnym ko-

ściele, ale wg typologii J. Wiśniewskiego znajdującego się w jednej 

z najbardziej zamożnych parafi i w diecezji pomezańskiej. 

W kościele w Borętach miał znajdować się stosunkowo rzad-

ki na tym terenie duży cykl kompozycji obrazujących życie Marii 

i Chrystusa oraz przedstawienia świętych z ok. 1430 roku279. Ok. 

poł. XV wieku powstała monumentalna kompozycja przedstawia-

jąca wielofi gurowe Ukrzyżowanie umieszczone na tle rozległego 

krajobrazu z widokami architektonicznymi w kościele w Krzyżano-

wie280. Na terenie Pomorza Wschodniego największą popularność 

w malarstwie ściennym zdobyły wizerunki świętych. Do tego typu 

dekoracji należą niedawno odkryte malowidła z przedstawieniem 

Św. Jerzego walczącego ze smokiem i Św. Krzysztofa w Niedźwie-

dzicy z pocz. XVI wieku281. 

Zapewne wzorców dostarczało malarstwo ścienne kościołów 

wielkich miast pruskich, dekoracje zamkowe i kościoła katedralne-

go w Kwidzynie. Przytoczone przykłady wskazują na pewną uni-

wersalność wystroju malarskiego zarówno w kościołach miejskich, 

jak i wiejskich. Na pierwotną powszechność tego typu dekoracji 

może wskazywać zniszczona dekoracja niewielkiego gotyckiego 

ossorium w Bystrzu282.

Czy to samo można powiedzieć o zachowanych elementach wy-

stroju rzeźbiarskiego na Żuławach? Zachowany bądź znany z iko-

nografi i materiał pozwala stwierdzić, że wśród zespołu podobnie, 

jak dla snycerki całego regionu południowego Pobrzeża Bałtyku 

można wyodrębnić trzy podstawowe przedziały chronologiczne: 

rzeźby powstałe w II poł. XIV wieku, w okresie stylu międzynaro-

dowego (pięknego, miękkiego), który obejmuje okres od ok. 1390 

do 1430 oraz związane z twórczością późnogotycką (do ok. połowy 

XVI w.).

Do najstarszych obiektów rzeźbiarskich związanych z Żuława-

mi należy tronująca Madonna z Dzieciątkiem z ok. poł. XIV wieku 

w kościele w Mątowach Wielkich. Zdaniem Moniki Jakubek – Racz-

kowskiej jej powstanie należy łączyć z działalnością warsztatu, któ-

ry zrealizował program rzeźbiarski związany z przebudową Zamku 

278  J. Domasłowski, Malarstwo ścienne.[w:] J. Domasłowski, A. S. Labuda, A. 

Karłowska – Kamzowa, Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim, War-

szawa 1990, s.42-44.

279  Tamże, s. 45-46. Inne miały znajdować się w Gnojewie i ossorium w Bystrzu: 

J. Domasłowski, Pomorze Wschodnie, [w:] J. Domasłowski, A. Karłowska 

– Kamzowa, M. Kornecki, H. Markiewiczówna, Gotyckie malarstwo ścienne 

w Polsce, Poznań 1984, s.140.

280  J. Domasłowski, Malarstwo ścienne, op. cit. s. 44-45. Wg typologii zamoż-

ności parafii J. Wiśniewskiego, parafia w Krzyżanowie należała do grupy 

najuboższych: J. Wiśniewski, op. cit. s.92.

281  Magdalena Kosińska, Malowidła ścienne w kościele parafialnym pod wezwa-

niem św. Jakuba Apostoła w Niedźwiedzicy, „Rocznik Elbląski”, t. XX, 2006, 

s. 177 – 181.

282  J. Domasłowski, Pomorze Wschodnie, op. cit. s. 140, il. 36-38.

Wysokiego w Malborku, największego przedsięwzięcia artystyczne-

go Zakonu Krzyżackiego w XIV wieku283.

 W obrębie najstarszych dzieł rzeźbiarskich związanych 

z kościołami żuławskimi znajdują się przede wszystkim te po-

wstałe w tzw. kręgu Madonn Na Lwach. Nazwa stylu jest związana 

z jego najbardziej reprezentatywnym dziełem: Marią z Dzieciąt-

kiem ze Skarbimierza (ob. zbiory Muzeum Narodowego we Wro-

cławiu) przedstawiającym tronującą Madonnę na tronie wspartym 

na lwach, adorowaną przez dwa anioły. Dzieła kręgu Madonn na 

Lwach charakteryzuje jednolita konwencja stylistyczna: optyczna 

iluzyjność przedstawień (płaska, reliefowa bryła rzeźbiarska, dająca 

złudzenie pełnych stosunków przestrzennych), elegancja upozowa-

nia mająca swoje źródło w sztuce dworskiej, plastyczny modelunek 

głów o owalnych twarzach z charakterystycznym archaizowanym 

uśmiechem. W tym kręgu powstały najstarsze zachowane ołtarze 

szafi aste na terenie Polski.

Styl ten rozprzestrzenił się daleko poza Śląsk, gdzie prawdopo-

dobnie znajdował się główny warsztat produkcji nastaw ołtarzo-

wych, m. in. na teren Państwa Zakonnego Za najbliższą śląskiemu 

pierwowzorowi z terenu Żuław uznawana jest Tronująca Madonna 

z Dzieciątkiem z kościoła pod wezwaniem Św. Jerzego w Jezierniku, 

wzmiankowana w tym kościele po raz pierwszy w 1637 roku, obec-

nie przechowywana w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Przez niektórych badaczy przypisywana jest wręcz śląskiemu warsz-

tatowi Mistrza Madonn na Lwach z ok. 1375 r., działającemu we 

Wrocławiu284, inni są skłonni widzieć w niej najwybitniejsze dzie-

ło pruskiego warsztatu nurtu Madonn na Lwach285. Niewątpliwie 

z dziełem z Jeziernika związane jest powstanie innego wybitnego 

przykładu tego nurtu, a mianowicie Madonny na lwie z kościoła św. 

Elżbiety w Lubieszewie, zgodnie datowanej na ok. 1375 r., przez K. 

Clasena uznanej za najwybitniejsze dzieło pomorskiego kręgu Ma-

donn Na Lwach286. Szczególnie charakterystyczne dla dzieła z Lu-

bieszewa jest ukośne ułożenie Dzieciątka w ramionach Marii. Obie 

żuławskie Madonny są obecnie pozbawione swojej pierwotnej opra-

wy w postaci skrzyniowego retabulum. 

W kręgu Madonn Na Lwach wypracowano charakterystycz-

ny typ nastawy ołtarzowej, określany mianem retabulum Czterech 

Świętych Dziewic. Składało się ono ze skrzyni o pogłębionej central-

nej wnęce przeznaczonej na fi gurę Marii pod baldachimem i płyt-

szych bocznych podzielonych na dwie strefy, w których najczęściej 

znajdowały się przedstawienia czterech świętych: Doroty, Barbary, 

Katarzyny, Małgorzaty. Do takiego typu nastawy ołtarzowej nale-

ży retabulum z ok. 1380 – 1390 r. z kościoła parafi alnego pod we-

zwaniem Św. Urszuli w Lichnowach Wielkich. W dolnej strefi e, po 

obu stronach wnęki na miejscach przewidzianym dla świętych nie-

wiast przedstawiona jest scena Zwiastowania, podzielona na dwa 

elementy fi guralne: archanioła Gabriela i Marię. Interesujący jest 

także motyw znajdującej się pod głównym przedstawieniem proto-

283  M. Jakubek – Raczkowska, op. cit., s. 7

284  K. H. Clasen, Die pressischen Werkstätten des Löwenmadonnenstiles und ihre 

Auswirkung auf die Nachbarräume,”Die Höhe strasie”, Bd. 1, hrsg. von G. 

Barthel, Breslau 1938, s. 91.

285  Por. Z. Białłowicz– Krygierowa, Studia nad snycerstwem XIV wieku w Polsce, 

cz. 1, Początki śląskiej tradycji ołtarza szafowego, „ Prace Komisji Historii 

Sztuki”, t. 12, Poznań 1981; tejże: Studia nad snycerstwem XIV wieku w Pol-

sce, cz. 1, Początki śląskiej tradycji ołtarza szafowego. Katalog, „ Monografie 

Muzeum Narodowego w Poznaniu”, t. XVII, Poznań 1981, s. 62-63 oraz M. 

Jakubek – Raczkowska, op. cit., s. 10 i nr kat. 8.

286  K. H. Clasen, Die mittelalterliche Bildhauerkunst im Deutschordensland 

Preussen, Berlin 1939, s. 67 n, nr 354; Z. Białłowicz – Krygierowa, op. cit., 

Katalog, s. 72.

predelli z fi gurkami Matki Boskiej Bolesnej i Św. Jana Ewangelisty. 

Przedstawienie Chrystusa w grobie jest prawdopodobnie nowym 

dodatkiem związanym z gruntowną restauracją nastawy, dokona-

ną w 1898 roku przez Justiusa Bornowskiego287. Zapewne podczas 

konserwacji nastawy umieszczono w jej zwieńczeniu późnogotycką 

fi gurę w typie św. Anny Samotrzeć, możliwe, że pochodzącą z nie-

wielkich rzeźbionych nastaw bocznych wzmiankowanych w wizyta-

cji kościoła z 1742 r. Z nurtem Madonn Na Lwach wiąże się także 

wspomnianą już Tronującą Madonnę z Dzieciątkiem z Niedźwie-

dzicy (4 ćw. XIV wieku).

Pracownię pomorskiego mistrza Madonn Na Lwach, w których 

powstały żuławskie dzieła, ze względów topografi cznych na ogół lo-

kalizuje się w Gdańsku. Z równym powodzeniem pracownia mogła 

znajdować się np. w Elblągu. Nazbyt często zapomina się o randze 

gospodarczej i artystycznej tego miasta w XIV wieku i roli, jaką od-

grywało jako główne miasto diecezji warmińskiej i zarazem ośrodek 

dla diecezji pomezańskiej (tu odbywała się większość synodów die-

cezji), do której należała znaczna część patrymonium elbląskiego. 

Szczególne analogie przykładów żuławskich można dostrzec z gru-

pą z kościoła w Pietrzwałdzie koło Ostródy (obecnie w zbiorach 

Muzeum Warmii i Mazur, eksponowane na Zamku w Lidzbarku 

Warmińskim), chociaż częściej porównuje się je z innym zespołem, 

także z Pietrzwałdu, ale koło Sztumu (zbiory Muzeum Narodowego 

w Gdańsku)288.

Obserwowane w sztuce miast pruskich postępujące od XIV wie-

ku zróżnicowanie typologiczne rzeźb jest wyrazem zmieniającej się 

duchowości średniowiecza, w którym coraz istotniejszą rolę od-

grywa indywidualne przeżycie duchowe. „Devotio moderna”, nurt 

nowej pobożności obejmujący szerokie rzesze wiernych w całej śre-

dniowiecznej Europie, charakteryzował się m.in. potrzebą bezpo-

średniego spotkania wiernego ze sferą sacrum. Tej potrzebie miały 

sprostać także zamawiane dzieła plastyczne, których zadaniem było 

także ułatwienie kontaktu między wiernym a obiektem jego modli-

twy. W zakresie rzeźby pojawia się tendencja do pełnoplastycznych 

przedstawień przeznaczonych do roli wolno stojących posągów. 

Niezmiernie charakterystyczny staje się wyrafi nowany modelunek 

miękkich fałd, smukłe proporcje, idealizacja rysów twarzy, intym-

ność gestów i mimiki. Na terenie Państwa Zakonnego jednym z naj-

wcześniejszych przykładów stylu międzynarodowego jest ołtarz św. 

Elżbiety z bazyliki Mariackiej w Gdańsku (k. XIV w.), a najwybit-

niejszymi kreacjami stylu – tzw. Piękne Madonny: zaginiona z ko-

ścioła św. Jana w Toruniu (ok. 1390 r.), Bractwa Maryjnego z bazyliki 

Mariackiej w Gdańsku (ok. 1400 r.) i tzw. Piękna Madonna Gdańska 

również z bazyliki Mariackiej (ok. 1430 r.). Wymienione przykła-

dy, przypuszczalnie z wyjątkiem ostatniego, wykonano z wapienia,. 

Importowano je z terenu Czech. Interesującym przykładem grupy 

rzeźb kamiennych jest zaginiona (?) fi gura św. Katarzyny z ok. 1400 

r., niegdyś znajdująca się we wspomnianym już kościele w Cygan-

ku289. Figura będąca wg B. Schmida nadreńskim importem, mogła 

stanowić element retabulum wzmiankowanego w 1637 roku.

  Za wybitny przykład realizacji typu Pięknej Madonny 

w drewnie uznaje się niewielki (90 cm), pełnoplastyczny, opraco-

wany starannie ze wszystkich stron posąg Madonny z Dzieciątkiem 

z kościoła św. Antoniego w Osicach (ob. w zbiorach Muzeum Na-

287  Ibidem, s. 27-29, B. Schmid, op. cit., s. 132-134.

288  Z. Białlowicz – Krygierowa, op. cit., s. 88 – 90, tamże wcześniejsza literatu-

ra.

289  B. Schmid, op. cit., s. 352, Tab. 27.

rodowego w Gdańsku)290. Figura wyraźnie nawiązuje do wymienio-

nej wcześniej Pięknej Madonny Bractwa Maryjnego w Gdańsku, 

zapewne powstała w pracowni gdańskiej. Prawdopodobnie w tej 

samej pracowni powstała druga fi gura pochodząca z wyposażenia 

kościoła w Osicach, przedstawiająca św. Mikołaja (także w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Gdańsku)291. W przeciwieństwie do fi gury 

Madonny jest to typ rzeźby przyściennej, bez wątpienia stanowiącej 

pierwotnie element retabulum.

 Tematyka maryjna dominuje wśród przykładów stylu między-

narodowego. Inną, ale charakterystyczną dla tego stylu grupę two-

rzą Piety. Bez wątpienia, najwybitniejsze realizacje tego tematu za-

chowały się w Gdańsku. Są to: Pieta ze wspomnianego wyżej ołtarza 

św. Elżbiety i Pieta z kaplicy św. Rajnolda, obie z bazyliki Mariackiej. 

Do pierwszej z nich nawiązuje kompozycja z kościoła w Miłoradzu 

z 1 ćw. XV w. (ob. w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku)292. 

Znacznie słabsza pod względem rzeźbiarskim, ale niezwykle eks-

presyjna jest Pieta z Mątowach (2 ćw. XV w.), wzmiankowana w tym 

kościele po raz pierwszy w 1742 r.293.

Interesujący zbiór rzeźb gotyckich, z dużym prawdopodobień-

stwem związany z pierwotnym jego wyposażeniem, posiadał kościół 

św. Jerzego w Starej Kościelnicy,. Wg inwentaryzacji z czasów B. 

Schmida w Starej Kościelnicy miały się znajdować: fi gura św. Jerzego 

na koniu (jeszcze w okresie międzywojennym przeniesiona do zbio-

rów Muzeum w Malborku), destrukt fi gury św. Małgorzaty, siedzą-

ca św. Barbara, Tron Łaski i tronująca Madonna z Dzieciątkiem294. 

Wszystkie ze względu na stylistykę okresu pięknego noszą miękko 

fałdowane, przestrzenne szaty; typ fi zjonomii przynależy do koń-

cowej fazy stylu pięknego (2 ćw. XV w.). M. Jakubek – Raczkowska 

wiąże ich powstanie, zwłaszcza fi gury św. Barbary z pracownią gdań-

skiego mistrza Zaśnięcia Marii z kościoła NMPanny w Gdańsku295. 

Figura św. Barbary znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodo-

wego w Gdańsku, Tron Łaski w zbiorach Muzeum Archidiecezjalne-

go w Oliwie. Figurka św. Barbary podobnie, jak wiele pojedynczych 

rzeźb z kościołów żuławskich, jeszcze w okresie międzywojennym 

trafi ła do zbiorów muzealnych, gdzie poddano ją gruntownej kon-

serwacji i rekonstrukcji, która – niestety – raczej zniekształciła pier-

wotną formę rzeźby. Zespół fi gur ze Starej Kościelnicy, poza ich ewi-

dentnymi walorami artystycznymi, jest interesujący jeszcze z innych 

powodów. Wizytacje z 2 poł. XVII i pocz. XVIII wieku wyraźnie od-

notowały stojący tam ołtarz główny i dwa boczne o średniowiecznym 

pochodzeniu. Źródła odnotowały także kontakty parafi i z malarzem 

mistrzem Jürgenem z Gdańska w 1436 i 1438 roku, który niekiedy 

uważany jest za twórcę omawianego zespołu rzeźb.

Okres późnogotycki charakteryzują określone cechy stylistyczne, 

z których w zakresie rzeźby najistotniejszą jest swoiste oderwanie 

abstrakcyjnych układów draperii szat, gęsto łamanych, ukazanych 

niezależnie od ruchu postaci. Te zaś cechuje z jednej strony ideali-

zacja, z drugiej niekiedy weryzm posunięty do karykatury. Program 

rzeźbiarski prezentowany był w skrzydłowych retabulach, bogato 

złoconych i wzbogaconych architektoniczną dekoracją. Ramy cza-

sowe sztuki późnogotyckiej w regionie wyznacza okres prosperity, 

jaki nastąpił po zakończeniu wojny trzynastoletniej do ugrunto-

wania się protestantyzmu, co dokonało się w poł. XVI wieku. Za-

290  M. Jakubek – Raczkowska, s. 13, 76, il.

291  Ibidem, s. 56, nr kat. 22, il.

292  Ibidem, s. 72 nr kat. 29, il.

293  B. Schmid, op. cit., s.187 – 188, Tab. 25.

294  Ibidem, s. 9 – 10, Tab. 2, 3.

295  M. Jakubek – Raczkowska, op. cit., s. 86, il.
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potrzebowanie na nowe elementy wyposażenia świątyń, w ogólnej 

atmosferze dobrobytu i pewnej rywalizacji w zakresie fundacji reli-

gijnych, wzrosło niepomiernie. Świadczy o tym zachowana stosun-

kowo duża liczba obiektów z tego okresu, w tym prawie kompletne 

retabula. Obok wiodącej tematyki maryjnej, w okresie późnego 

średniowiecza obserwuje się wzmożony kult świętych, stąd w po-

równaniu z wcześniejszym okresem duża liczba rzeźb świętych, nie 

posiadających do tej pory własnej, regionalnej ikonografi i. 

W głównych ośrodkach artystycznych regionu: Gdańsku i Elblą-

gu powstało w tym czasie wiele rzeźbiarskich realizacji o znacznej 

rozpiętości jakości artystycznej. Na terenie Żuław wpływ środowi-

ska gdańskiego najpełniej objawił się w fi gurze Marii z Dzieciątkiem 

w Lisewie z ok. 1480-1500 r296. Do znacznie słabszych, noszących 

znamiona seryjnej produkcji, należały rzeźby z kościoła w Jezier-

niku: Św. Anny Samotrzeć, Marii z Dzieciątkiem i świętego. W cza-

sach inwentaryzacji Schmida, podobnie jak wiele innych dzieł rzeź-

biarskich, fi gury w XIX wieku przemalowano białą farbą297. Figurze 

Marii z Dzieciątkiem eksponowanej obecnie w kościele w latach 90-

tych XX w. przywrócono polichromię i złocenia. Największą oso-

bowością twórczą kończącej się epoki sztuki gotyckiej w Gdańsku 

był czynny tam od. ok. 1517 r mistrz Paweł, twórca monumentalnej 

Pasji w kościele Mariackim Z nim związane są interesujące realiza-

cje dla kościoła mariackiego, św. Katarzyny i Dworu Artusa. Wśród 

znanych fi gur żuławskich najbliższa jego twórczości wydaje się być 

Madonna z Dzieciątkiem z kościoła w Nowym Stawie298 oraz zda-

niem A. Wozińskiego fi gury z Niedźwiedzicy299. 

Kościół w Niedźwiedzicy zachował w swoim wnętrzu największą 

liczbę zachowanych dzieł związanych ze średniowieczem. Przypusz-

czalnie żadne z obecnie się tam znajdujących nie pochodzi z jego 

pierwotnego wyposażenia. Wspomniana wyżej tronująca Madonna 

z Dzieciątkiem ok. 1820 roku została przeniesiona ze zburzonego 

w Bystrzu kościoła parafi alnego, dokąd trafi ła prawdopodobnie 

z kościoła w Gnojewie300, podobnie jak fi gura Madonny z Dzie-

ciątkiem z poł. XV wieku. Oba obiekty wmontowane we wspólną 

wtórną nastawę, zwieńczoną późnogotyckim niewielkim krucyfi k-

sem. Wizytacja kościoła z 1654 roku wspominała tylko o jednym 

znajdującym się tam ołtarzu, z przedstawieniami Św. Anny, Marii 

z Dzieciątkiem i św. Jakubem. Zapewne chodzi o ołtarz odnotowany 

przez B. Schmida w 1919 roku. W kościele znajdowały się pierwot-

nie cztery fi gurki Apostołów: śś. Pawła, Mateusza, Jana Ewangelisty 

i Andrzeja, dwie ostatnie jeszcze w okresie przedwojennym znalazły 

się w zbiorach Muzeum w Malborku, gdzie są nadal eksponowa-

ne. Zapewne stanowiły element wypełnienia skrzydeł retabulum, 

niekoniecznie powiązanego z wymienionymi wyżej dużymi fi gura-

mi301. Po 1945 roku wszystkie trzy duże fi gury znalazły się w zbio-

rach Muzeum Narodowego w Warszawie. 

296  A. Woziński,Rzeźba XV – XVI wieku,[w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. 

Sztuka Gdańska od poł. XV do końca XVII wieku, Eseje, Gdańsk 1997, 

s.106.

297  B. Schmid, op. cit., s.286, Abb. 358.

298  Ibidem, s. 113.

299  A. Woziński, Późnogotycka rzeźba drewniana na Pomorzu Wschodnim, mpis 

dysertacji doktorskiej napisanej pod kier. prof. dr hab. A. Karłowskiej – Ka-

meowej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-

niu, Poznań 1996, nr kat. 328.

300  B. Schmid, op. cit., s.28, Tab. 4,5,6.

301  Ibidem., Tab. 7, 8.

A. Woziński wiąże ich powstanie z działalnością warsztatu 

rzeźbiarskiego w Gdańsku, autorka artykułu widzi wyraźne związ-

ki z twórczością środowiska elbląskiego, zwłaszcza z twórcą fi gur 

św. Dionizego i Mikołaja z dawnego kościoła szpitalnego św. Jerze-

go w Elblągu302. Wydaje się, że fi gury te trafi ły do Niedźwiedzicy 

wtórnie, w okresie poreformacyjnym i pochodzą z jakiegoś likwi-

dowanego retabulum elbląskiego. Mimo związku fi gury św. Jakuba 

z wezwaniem kościoła w Niedźwiedzicy, nie wydaje się, by dzieło tej 

klasy specjalnie zostało zamówione na potrzeby tej świątyni, któ-

ra wedle typologii przytoczonej przez ks. prof. Jana Wiśniewskiego 

należała do najsłabiej uposażonych parafi i na terenie dawnej diece-

zji pomezańskiej. Ze środowiskiem elbląskim należy także wiązać 

cztery niewielkie fi gurki Apostołów pochodzące z retabulum sza-

fi astego, które zapewne wypełniały skrzydła ołtarza w kościole św. 

Mikołaja w Królewie Malborskim, powstałe ok. 1520 r303.

Sztuka późnogotycka zamyka pewien etap sposobu dekora-

cji wnętrz kościelnych. Można to zwłaszcza zaobserwować w ko-

ściołach żuławskich. Po okresie stagnacji wywołanym reformacją, 

w XVII i 1 poł. XVIII wieku stopniowo dochodzi do generalnej 

wymiany wyposażenia tutejszych kościołów. Elementy rzeźbiarskie, 

bez względu na to, czy zawierały się w retabulach, czy były wolno 

stojącymi posągami, mają charakter zdecydowanie prezentacyj-

ny. Sztuka późnego renesansu, a zwłaszcza barokowa w gotyckich 

kościołach żuławskich zmieniła ich wystrój, w którym przewagę 

zyskały środki malarskie i związane z nimi tematy narracyjne: po-

lichromie stropów, nastawy z obrazami, stalle, empory, konfesjo-

nały z malarskimi parapetami, duża liczba pojedyń\nczych obra-

zów. Oprócz naturalnych czynników związanych z postępującym 

w czasie niszczeniem obiektów sakralnych z okresu średniowiecza, 

można przypuszczać, że ich stopniowe wypieranie ze świątyń było 

w dużej mierze związane także z malejącą atrakcyjnością formuły 

prezentacyjnej i dlatego nie podejmowano działań zmierzających 

do ich zachowania304. 

Wiele pojedynczych fi gur już w okresie międzywojennym prze-

niesiono do muzeów: Gdańska, Elbląga, Pelplina, częstokroć bez 

adnotacji o miejscu pochodzenia. Kolejna grupa obiektów trafi ła do 

składnic muzealnych po 1945 roku, nie wspominając już o przypad-

kach zaginięcia obiektów. Peregrynacje średniowiecznych żuław-

skich rzeźb trwają nadal. Niedawno w późnogotyckiej nastawie oł-

tarza głównego z kościoła dominikanów elbląskich, znajdującej się 

obecnie w katedrze św. Mikołaja w Elblągu wystawiono fi gurę Marii 

z Dzieciątkiem z 2 ćw. XV w. pochodzącą z kościoła w Lichnowach, 

po wojnie przechowywaną w Muzeum Archidiecezjalnym w Oli-

wie. Z kolei późnogotycki krucyfi ks z kościoła NMPanny w Elblągu 

zdobi obecnie wnętrze kościoła w Myszewie, dokąd został przewie-

ziony w ramach zabezpieczenia przed końcem ostatniej wojny305. 

Wiesława Rynkiewicz-Domino 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

302  W. Rynkiewicz – Domino, Rzeźba elbląska około 1500 roku. Katalog wystawy 

Muzeum w Elblągu, 1998, s.22, nr kat. 6, il.

303  A. Woziński, Rzeźba elbląska w latach 1500-1525, „Rocznik Elbląski”,t. XVII, 

Elbląg 2000, s. 86, nr kat. 21, il.24. 

304  W kościele św. Mikołaja i NMPanny w Elblągu, niektóre obiekty pochodzą-

ce z okresu średniowiecza poddawano systematycznym pracom konserwa-

cyjnym. 

305  M. Józefczyk, Elbląg i okolice 1937 – 1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwóch 

totalitaryzmów, Elbląg 1998, s. 206. 

Mątowy Jeziernik Lubieszewo Lichnowy

Lichnowy Lichnowy Niedźwiedzica Pietrzwałd

Jeziernik Nowy Staw Niedzwiedzica Niedzwiedzica

Niedzwiedzica Niedzwiedzica Niedzwiedzica Niedzwiedzica
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Zachowane świadectwa gotyku na żuławach związane są praktycznie 

jedynie z obiektami sakralnymi. Większość kościołów żuławskich 

wzniesiono niedługo po lokowaniu wsi (przeważnie w wieku XIV). 

W ciągu następnych wieków były rozbudowywane, remontowane 

i przebudowywane. Z wyjątkiem nielicznych, mniej lub bardziej 

zmienione dotrwały do dnia dzisiejszego. Kilka z nich znajduje się 

wprawdzie w stanie ruiny, ale jak wskazują przykłady z Trutnowów 

i Cedrów Wielkich, zapewne zostaną wcześniej czy później odbu-

dowane. Stanowią one jeden z charakterystycznych, widocznych 

z daleka elementów płaskiego krajobrazu.

Koniec średniowiecza na Żuławach zbiegł się z katastrofalnymi 

powodziami i reformacją, w wyniku której większość mieszkań-

ców przyjęła protestantyzm. Na Żuławach Gdańskich ewangeli-

cy przejęli niemal wszystkie kościoły, w innych częściach regionu 

pozostały przeważnie w rękach katolickich. Nową kolonizację pro-

wadzono przez osiedlanie na zniszczonych i podmokłych terenach 

menonitów – uchodźców religijnych z Niderlandów, którym za-

pewniono wolność wyznania, ale długo nie mieli oni możliwości 

budowy własnych kościołów. W XVII wieku potykały się tu wojska 

szwedzkie z wojskami koronnymi i gdańskimi, zwłaszcza w rejonie 

twierdzy Gdańskiej Głowy i oblegając Malbork. Dochodziło więc 

do zniszczenia całych wsi, uszkodzeń i całkowitej zagłady starych 

kościołów. Początek wieku XVIII to czas wojny północnej, potem 

siedmioletniej, z licznymi przemarszami wojsk oraz epidemiami, 

które doprowadziły do drastycznego spadku zaludnienia. Obecność 

Szwedów przyczyniła się do budowania w tym czasie kościołów dla 

ewangelików. Stawiane były w konstrukcji ryglowej i nie stanowiły 

architektonicznej konkurencji dla ceglanych przeważnie kościołów 

katolickich. Nie przyjęły także roli rozpoznawalnych lokalnych do-

minant, zwłaszcza iż były to na ogół budynki bezwieżowe, niewie-

le większe od dużych stodół gburskich.306 Wejście Żuław w obręb 

państwa pruskiego w wyniku rozbiorów Polski (zajęcie jeszcze na 

początku XVIII wieku elbląskie terytorium przez intendentów pru-

skich) zbiegło się z procesem wymiany większości budynków świą-

tyń ewangelickich na obszarze Żuław Malborskich i Elbląskich307. 

Pozwolono także w 2 poł. XVIII w. na wybudowanie własnych świą-

tyń menonitom. Kościoły ewangelickie tradycyjnie budowano jako 

306  Wzniesione twierdze w Gdańskiej Głowie, Białej Górze, fortyfikacje w Kał-

dowie zostały rozebrane i już w XIX wieku w żuławskim krajobrazie nie 

pozostało po nich żadnego śladu.

307  Powstawały one już od XVII w. i wymieniane były na pocz. XVIII w. często 

z inicjatywy okupujących żuławy Szwedów, – Palczewo gdzie kościół ewan-

gelicki fundował Gustaw Adolf, kolejny wzniesiono w 1712 r. , w Kaczynosie 

– 1626 r., drugi w 1705 r., Stalewo – 1707 – 1708, w Świerkach – pierwszy 

wybudowany w 1603 r., a kiedy zniszczał zastąpiony kolejnym w 1708 r. 

i wreszcie obecnym z 1798 – 1800; w Kończewicach w 1788 r., w miejscu 

starszego z 1647 r., w Pregowie w 1768 w miejscu spalonego z XVII w. , 

w Tujsku systematycznie przebudowywany od k. XVII w. po k. XIX w. 

ryglowe, zaś menonici swoje wznosili w konstrukcji zrębowej308. 

Ewangelickie świątynie powstały w XIX wieku; – w Lubieszewie 

z 1827-28 (w miejscu starszego z 1707 r.), w Dworku z 1831 r., 

w Nowym Dworze Gdańskim z 1833 r., w Pogorzałej Wsi z 1834 r. 

(w miejscu starszego z ok. 1720 r.), w Lichnowach Wielkich z 1842 

r. (zastąpił starszy z 1695 r.), w Nowej Cerkwi kościół z 1838 r. za-

stąpił starszy z XVII w., w Borętach z 1841– 42, w Marzęcinie z 1852 

r., w Lasowicach Wielkich kościół już z 1902-3 r. (zastąpił budowlę 

z 1711 r.), też wybudowano w konstrukcji ryglowej. 

Wybudowano także ceglane kościoły ewangelickie, które tak 

jak ryglowe na ogół zastąpiły starsze, zniszczone świątynie. Kościół 

w Starym Polu zastąpił w 1879 roku starszy budynek z 1705 roku 

(pierwszy ewangelicki wybudowany był w 1638 roku). Jest on zbli-

żony do kościoła w Gnojewie wzniesionego dla katolików w 1863 

roku. Różnią się kształtem wieżyczki w szczycie oraz oknami, któ-

rych w kościele gnojewskim w fasadzie nie ma. Ten niewielki budy-

nek o niewyszukanych elewacjach, z półkolistym wejściem posiada 

salowe wnętrze przykryte łamanym stropem sugerującym otwartą 

więźbę dachową o belkach wspartych na zaciosanych „w gotycki 

sposób” wspornikach, ale o barokowym wyposażeniu. 

Kościół ewangelicki w Nowym Stawie wybudowany został 

w 1804-1805 roku w miejscu dawnego ratusza, (w którym zresztą 

od XVII wieku odprawiano nabożeństwa luterskie) pośrodku pla-

cu targowego, przebudowany został w 1898-99 roku, nie jest więc 

znana jego dawna forma i trudno stwierdzić, czy obecne, ceglane 

elewacje, przeprute 7 ostrołukowymi oknami, z zachowanymi jesz-

cze częściowo witrażami, i uskokowe szczyty pochodzą z pierwotnej 

budowli, czy są już wynikiem przebudowy w końcu wieku. Ośmio-

boczna wysoka wieża dostawiona w 1863 roku, wymurowana z żół-

tej cegły, prezentuje już odmienną stylistykę, utrzymaną jednakże 

w historyzującym stylu średniowiecza. 

Najbardziej reprezentacyjnym nowym kościołem ewangelickim 

jest kościół w Jeziorze, który w 1899 roku zastąpił tu ryglowy zbór 

z 1752 roku. Jest to duża, jednonawowa budowla o 5 parach zdwo-

jonych ostrołukowych okien w elewacjach bocznych. Poniżej tych 

par okien przebite zostały okna okrągłe, co odbiega od typowej sty-

listyki. Umieszczenie okulusa w polu między ostrołukowym bifo-

rium (a jeszcze we wspólnej płycinie) byłoby bardziej klasycznym, 

gotyckim motywem. W bryle opiętej dwustopniowymi szkarpami 

wybija się wysoka masywna wieża, zwieńczona szczytami płycino-

wymi i wysokim namiotowym dachem. We wschodniej części ka-

lenicy znajduje się forma imitująca sygnaturkę. Także do świątyni 

katolickiej upodabnia kościół w Jeziorze niewielkie prezbiterium, 

jednak w przeciwieństwie do większości żuławskich kościołów, 

308  Wyjątkiem był ryglowy kościół katolicki w Świerkach wybudowany w 1823 

roku w miejscu starszego, z 1637 roku.

w tym wschodniej ściany nie wieńczy szczyt. Wnętrze z płytkim wy-

dzielonym sklepionym prezbiterium przykrywa łamany strop z bo-

gactwem dekoracyjnych zwisów, kleszczy, kroksztynów i ściągów. 

Pierwotnie przy ścianach bocznych znajdowały się empory, dzisiaj 

zredukowane do fragmentu przy ścianie zachodniej.

Rekatolicyzacja niektórych wsi zaowocowała budową nowych 

katolickich kościołów. Nowe kościoły w Nowej Cerkwi, Ostaszewie, 

Zwierznie są do siebie podobne – jednonawowe, z wydzielonym 

niższym wielobocznym prezbiterium, wysoką wieżą od zachodu. 

Najbardziej reprezentatywnym z tej grupy jest kościół w Zwierz-

nie, który stanął w miejscu starszego z 1696 r. w latach 1853 – 55309. 

Jest to budowla o dosyć szerokiej jednej nawie, z wydzielonym 

węższym wielobocznym prezbiterium i wysoką wieżą od zachodu, 

Bryła kościoła opięta została dwuskokowymi szkarpami, a elewa-

cje przeprute ostrołukowymi oknami. Wejście główne umieszczone 

zostało w efektownym portalu, wieżę zaś wieńczą blanki – element 

budownictwa zamkowego. Wnętrze przykryte belkowym prostym 

stropem, dekorowanym jednakże w fantazyjnie wycięte elemen-

ty, obok neogotyckiego wyposażenia wzbogaca także neogotycka 

w formie empora organowa i pozostający w tej samej stylistyce pro-

spekt organowy.

Obok nich powstały budynki mniejsze: – w Królewie w 1820-21 

roku, (zastąpił starą fachwerkową budowlę), do którego nową wieżę 

postawiono w 1844 roku, w Pogorzałej Wsi, gdzie pierwotny, także 

ryglowy kościół zastąpiła odbudowana w 1829 roku nawa, w Żuław-

kach i nowe – wspomniany wyżej w Gnojewie i kościół w Nowym 

Dworze Gdańskim.

Kościół p.w. Narodzenia NMPanny w Żuławkach, który zastąpił 

w 1840 – 41 roku kościół gotycki, (częściowo ryglowy, ze sterczyno-

wo – płycinowym szczytem wschodnim) jest niewielkim budynkiem 

o gładkich ścianach, dekorowanych w zwieńczeniu delikatnym fry-

zem kostkowym, z niskimi ośmiobocznymi sterczynami na naro-

żach ujmuj ącymi szczyty, z ostrołukowymi oknami, z ośmioboczną 

niewielką wieżyczką przeprutą zwieńczonymi trójlistnie oknami 

w zachodniej części dachu, z fasadą dekorowaną rozetą i niewielką 

kruchtą, do której prowadzi półkoliście zamknięte wejście. Wnętrze 

przedzielone zostało dwoma rzędami słupów wspierających drew-

niany belkowy strop. 

Kościół w Nowym Dworze Gdańskim p.w. Przemienienia Pań-

skiego z lat 1848 – 50, to jednonawowy, niewielki budynek o gład-

kich elewacjach, przeprutych ostrołukowymi oknami ze schodko-

wymi blendowymi szczytami, w fasadzie zwieńczony niewielką jed-

nokondygnacjową wieżyczką, z niższym wielobocznym sklepionym 

prezbiterium.

Skodyfi kowane formy historyzmu XIX wieku przewidywały uży-

cie w architekturze sakralnej form neogotyckich, dlatego wszystkie 

powstałe w tym czasie murowane świątynie ewangelickie, katolic-

kie, mennonickie wybudowane zostały w tym stylu. Regulowało to 

zresztą rozporządzenie urzędowe zalecające nadawanie budynkom 

publicznym monumentalnego charakteru. Jednak w odróżnieniu 

do kościołów gotyckich, XIX-wieczne budynki nie przedstawiają 

już tak wysokich wartości architektonicznych ani regionalnej od-

rębnosci. Są trawestacją urzędowych wzorów o prostych, jednona-

wowych wnętrzach, przeważnie o łamanych stropach sugerujących 

otwartą więźbę dachową, rzadziej belkowych, ze sklepieniami jedy-

nie w prezbiterium, czasem w kruchcie, o ceglanych ścianach opię-

tych lizenami czy szkarpami, przeprutymi ostrołukowymi oknami 

309  Schmid, op. cit., s. 325;

(czasami zamkniętymi łukiem pełnym lub odcinkowym), z dosyć 

schematycznie zastosowanym detalem architektonicznym – kost-

kowych fryzów, masywnych sterczyn narożnych, kształtek, odlewa-

nych klamek, krat. Budynki murowane, poza kilkoma (Stare Pole, 

Gnojewo, Żuławki), były budynkami z wieżą. Nowe murowane wie-

że dostawiono też do niektórych kościołów ryglowych – w Jegłow-

niku, Lichnowach Wielkich, a nawet odbudowując ryglowy kościół 

w Kaczynosie wzbogacono go też o wieżę, tym razem jednak nada-

jąc jej zgodnie z charakterem odtwarzanego budynku fachwerkowy 

kształt. Schmid przybliża formę poszczególnych budynków określa-

jąc je jako np.: „moderner Gotik” dla kościoła w Ostaszewie, „sty-

lo gothico” dla kościoła w Królewie, zaś kościół w Zwierznie wiąże 

z historyzującą estetyką Schinkla i Stülera, lecz są to nazbyt ogólne 

stwierdzenia. Poziom architektury żuławskich świątyń wynika z na-

zbyt mechanicznej transpozycji publikowanych wzorów przez miej-

scowych budowniczych, którzy nie potrafi li zaproponować bardziej 

interesujących, indywidualnych rozwiązań. Pewnym wyjaśnieniem 

dla oszczędności form w świątyniach ewangelickich były względy 

ideologicznej surowości formy zboru, w innych ekonomiczne, zaś 

katolickie budowano ze składek niezbyt licznej tu wspólnoty wy-

znaniowej. 

Prawie nie zachowały się kaplice grobowe (z wyjątkiem Steble-

wa, Żuławek i Starego Pola), co związane było z brakiem tradycji 

feudalnych w tym regionie. Cechy stylu neogotyckiego prezentują 

kaplice w Steblewie i Żuławkach. Steblewska kaplica jest budynkiem 

o niedużych „gotyckich” akcentach, który markują narożne płycino-

we szkarpy – sterczyny. O wiele bardziej interesującą formę posiada 

kaplica na cmentarzu ewangelickim w Żuławkach. Wybudowana 

w 1890 roku z żółtej cegły, otwarta jest jedynym ostrołukowym 

otworem wejściowym obramionym kształtowym profi lem, z rozbu-

dowanym maswerkowym nadświetlem nad drzwiami. W zwieńcze-

niu obniżonych szczytów ustawione zostały ewidentnie „gotyckie” 

dekoracyjne formy – korony zbudowane z wimperg, pinakli i fi al 

suto osypanych pełzaczami. Zachowane jeszcze gdzieniegdzie kost-

nice – w Mątowach Wielkich, Kraśniewie – ceglaną ścianą i moty-

wem łuku ostrego nawiązują do średniowiecza.

Paradoksalnie wydaje się, iż stosunkowo efektowne nowe świą-

tynie wybudowali menonici, którzy po 1850 roku zostali zrównani 

w prawach z innymi wyznaniami i wreszcie pozwolono im wybudo-

wać świątynie murowane. Z tego względu wszystkie powstałe wów-

czas kościoły mennonickie były ceglane. Wynikało to ze stabilizacji 

i chęci podkreślenia statusu majątkowego tej społeczności, pewnej 

asymilacji kulturowej, a także wymogu urzędowego zatwierdzania 

projektów310. W przeciwieństwie do niezachowanych drewnianych 

bethausów 3 murowane kościoły „manistów” wzniesione w k. XIX 

wieku dotrwały do dnia dzisiejszego. Są to salowe lub jednonawowe 

budowle, o ceglanych murach wzmocnionych lizenami, z ostrołu-

kowymi oknami, z zaakcentowaną fasadą. 

Kościół w Jeziorze z 1865 r., jak stwierdza K. Nawrocki311, posia-

da formę, „…która mogłaby zadowolić nie tylko obytych, ale wręcz 

wyrafi nowanych inwestorów innych wyznań”. Jego oszczędne bliź-

niacze elewacje szczytowe dekorowane są ostrołukowymi portalami 

w pseudoryzalitach ujętych zamurowanymi obecnie ostrołukowy-

mi oknami, zaakcentowanych powyżej w dwóch poziomach para-

mi ostrołukowych okien oraz fryzem z rozetkowymi kształtkami 

310  K. Nawrocki, Mennonickie domy modlitwy na Żuławach, w Elblągu i Gdań-

sku jako zjawisko architektoniczne i artystyczne, w: Mennonici na Żuła-

wach. Ocalone dziedzictwo, Gdańsk 2007, s.. 99

311  j.w. s. 100;
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i arkadkowym fryzem wieńczącym. W elewacjach bocznych gotyk 

okien podkreślają maswerki.

Forma kościoła w Rozgarcie praktycznie nie różni się od form 

świątyń katolickich czy ewangelickich. Użytkowany jest on zresztą 

jako katolicki kościół fi lialny. Frapującym elementem jest zbudowa-

na nieopodal dzwonnica, czego nie spotyka się w żadnym innym 

kościele menonitów, podobnie jak kościół neogotycka w charakte-

rze.

Niezachowany kościół w Żelichowie zbudowany w latach 1892 

– 93 w miejscu dawnego drewnianego posiadał najwięcej dekora-

cyjnych elementów „gotyckich”: maswerki w oknach, ostrołukowy 

portal, schodkowy szczyt i efektowną rozetę w fasadzie.

Dawny magazyn lub sklep (prawdopodobnie pierwotnie zbór 

baptystów) wzniesiony na początku XX wieku w białej cegle odwo-

łuje się do form średniowiecznych wiejskich kościołów angielskich. 

Niski korpus z ostrołukowymi oknami, zwieńczony kostkowym 

gzymsem, poprzedza masyw części zachodniej. Fasada opięta jest 

lizenami zakończonymi niskimi sterczynami ujmującymi niski 

stopniowany szczyt z pseudokrenelażem zaaranżowanym rzędem 

płycin o dwóch poziomach. Na dole para półkoliście zamkniętych 

otworów wejściowych w profi lowanych archiwoltach, z drzwiami 

o neogotyckich zdobieniach, ujmuje szerokie, zamknięte łukiem 

koszowym okno. Tu obok krenelażu, ostrołuków blend i okien 

kompozycję wzbogaca czarna glazurowana kształtka obiegająca 

elewacje. 

Równolegle funkcjonował drugi nurt neogotycyzmu – fala re-

montów starych świątyń, które prowadziły nieraz do poważnych 

zmian dawnego wyglądu – dobudowa nowych, gotyckich w wyra-

zie krucht, (np.: kościół w Starej Kościelnicy, remont ścian kościo-

ła w Gnojewie), rekompozycji szczytów wschodnich, (np.: Krzywe 

Koło, Myszewo), dobudowa sklepionego prezbiterium do kościo-

ła w Fiszewie w latach 1897 – 1898, założenie sklepień w kościele 

w Tuji w 1894 – 1901, czy wreszcie budowa nowych, odmiennych od 

architektury kościoła wież – do kościołów ewangelickich w Nowym 

Stawie, Jegłowniku, Gnojewie, Lichnowach Wielkich. Jednak forma 

tych wież, daleka od lokalnej tradycji, zbanalizowana schematycz-

nymi podziałami na blendy, była także oparta o urzędowe katalogi 

i branżowe czasopisma i pod względem rangi architektonicznej nie 

mogła stanowić estetycznej konkurencji dla drewnianych wież za-

chowanych przy ceglanych kościołach średniowiecznych.

Najważniejszą inwestycją tego nurtu była odbudowa po pożarze 

kościoła parafi alnego w Lichnowach Wielkich w latach 1897 – 98. 

Odtworzono bryłę kościoła i wieżę, ale wnętrze świątyni opraco-

wano w duchu nawiązującego do wnętrz angielskich kościołów, ze 

stropem podwieszonym, łamanym, sugerującym otwartą więźbę 

dachową z dekoracyjnymi (gotyckimi) zaciosami belek i wsporni-

ków. 

Wraz z nowymi kościołami, o ile nie przenoszono starego, po-

wstawało często neogotyckie wyposażenie. Szczególnie kościoły ka-

tolickie ubogacane były w neogotyckie retabula, feretrony, czy też 

stacje drogi krzyżowej nawiązujące do tablicowego malarstwa śre-

dniowiecza. Niektóre wnętrza kościołów gotyckich otrzymały nową 

dekorację malarską (np. w Marynowach wykonaną przez Justusa 

Bornowskiego, autora dekoracji malarskich wielu kościołów ów-

czesnej diecezji warmińskiej). Szczególnie efektowne wyposażenie 

zachowało się w kościele w Lichnowach Wielkich. Jest ono zbliżone 

do powstałych w tym samym czasie ołtarzy w kościele p.w. Św. Jana 

w Malborku. Trudno tu także mówić o regionalnej odrębności, ja-

kiej można doszukiwać się w wytworach gotyckich pochodzących 

z warsztatów Gdańska czy Elbląga, bowiem kompozycje retabulów 

opierały się też na publikowanych wzornikach, o ile nie były wręcz 

importowane z fabryk sprzętów sakralnych, tak jak witraże czy ów-

czesne naczynia liturgiczne.

Chociaż w okresie średniowiecza wybudowanych zostało na 

Żuławach kilka kapliczek – 2 zachowały się do dzisiaj w Gnojewie 

i Królewie, reformacja całkowicie wyeliminowała te formy z kra-

jobrazu Żuław. Powstało ich ponownie kilka na początku XX w., 

z których najefektowniejszą jest neogotycka kapliczka z Kończewic. 

Podobnie jak neogotyckie kościoły czy retabula jest ona oparta na 

publikowanych wzorach (podobne wzniesiono np. w Dzierzgoniu, 

Ryjewie). Dopiero napływ na te tereny ludności katolickiej po 1945 

roku stopniowo przywrócił te formę manifestacji religijności, a po-

śród różnorakich, fantazyjnych realizacji są też i takie, którym moż-

na przypisać pewne cechy neogotyckie. 

Zbanalizowany przez seryjną produkcję prefabrykowanych ele-

mentów neogotyk stał się częstym elementem cmentarzy. Od ok. 

połowy XIX wieku ustawiano na nekropoliach niezależnie od wy-

znania wiele krzyży nagrobnych i krat kwater grobowych skompo-

nowanych z elementów stylu gotyckiego: – ostrołuków, laskowań, 

wimperg, maswerków w stylu od prostego trójliścia po elementy 

rybich pęcherzy i gotyku płomienistego, kwiatonów, pinakli, pełza-

czy, rozet. Krzyże kamienne z wapienia gotlandzkiego lub marmuru 

(także odlewane w betonie) wykonane przez gdańską pracownię 

Dreylinga otrzymywały „gotyckie” zakończenia ramion.

Kostium neogotycki często występujący w budownictwie miej-

skim, we wsiach żuławskich występuje sporadycznie. W tej formie 

wzniesiono budynki urzędów pocztowych (w Starym Polu i Nowym 

Dworze Gdańskim), niektóre budynki szkół wiejskich, aczkolwiek 

bez „gotyckiego” detalu – np.: w Jeziorze, Gronowie, Kępkach. Kil-

ka domów mieszkalnych posiada charakterystyczne historyzujące 

ostrołuki okien czy blendy, pseudokrenelaż, uskokowe szczyty czy 

sterczyny – Lichnowy Wielkie, Nowa Kościelnica, Giemlice, dawna 

karczma w Gnojewie. W budynku mieszkalnym w dawnym zespole 

gospodarczym w Wiśniówce Gdańskiej formy neogotyckie zastoso-

wano do podcieniowej dobudówki do barokowej w swojej formie 

głównej części budynku, trawestując niejako na historyzm regional-

ny typ domu podcieniowego. 

Neogotyckie formy budynków przemysłowych, zredukowa-

ne do kilku elementów „ziegelwerku” – powrotu do estetyki ce-

glanych wątków, kształtek cegieł, fryzów i zwieńczeń, lizenowych 

czy szkarpowych wzmocnień – ścian przetransponowane zostały 

dla budownictwa gospodarczego a także i mieszkalnego. Do neo-

gotyku angielskiego nawiązywała maniera prostokątnie łamanych 

gzymsów nadokiennych, które z czasem pozostały na ceglanych 

elewacjach jedynym elementem dekoracyjnym. Odnaleźć je można 

na elewacjach murowanych budynków w Leszkowach czy Cedrach 

Wielkich. W budynkach gospodarczych nie stosowano co prawda 

ostrołukowych okien (wyjątkiem są ostrołukowe blendy budynku 

gospodarczego w Trutnowach), jednak obory otrzymywały ceglane 

ściany z czerwonej licówki, skontrastowanej z tynkowanymi płyci-

nami, z ceglanymi fryzami i zredukowanymi do cokołów sterczy-

nami, nierzadko o szczytach dekorowanych blendami i formami 

pseudorozet i plakiet, w których umieszczano reminiscencje różyc 

i kwiatonów. Szczególnie efektowną formę nadano ścianom szczyto-

wym wielkiej obory dawnego majątku Gustawa Ensa w Starym Polu 

ze schodkowymi sterczynowymi szczytami i fryzem sugerującym 

krenelaż. Echa tej stylistyki można zauważyć w budynkach obór, 

nawet tych zblokowanych w zagrodach holenderskich. Manifesta-

cyjnie odwoływano się do średniowiecznych gmerków – znaków 

własnościowych danego gospodarstwa, umieszczanych na budynku 

gospodarczym – np.: Wróblewo, lub na bramach – np. Koszwały, 

przy czym z czasem gmerk zastąpiły litery i cyfry. 

Natrafi ć można także sporadycznie na neogotyckie elementy 

w formie ostrołukowych łęków drewnianych werand (np. w Zwierz-

nie, Pordenowie), czy też dekoracji desek wiatrowyc,h a nawet że-

liwnych, wysmukłych, poniekąd „gotyckich” słupków w podcienio-

wych budynkach w k. XIX w. (Węgle-Żukowo, Przemysław) jako 

wyraz realizacji indywidualnych gustów właściciela, raczej odosob-

niony import miejskich modnych nowinek, które zostały wyparte 

przez bardziej dekoracyjne motywy laubzekinowe i secesyjne. 

Innym obszarem, gdzie mogły realizować się neogotyckie formy, 

było budownictwo przemysłowe. Tu w poszukiwaniu najbardziej 

adekwatnej formy dla nowej funkcji budynków odwołano się, tak 

jak i gdzie indziej, do form sakralnych lub militarnych. Te ostatnie 

zresztą (jak twierdze w Królewcu czy Toruniu) wybudowano w sty-

lu neogotyckim. Na Żuławach – w regionie wybitnie rolniczym 

– jedynymi „fabrykami” były zakłady związane z przetwórstwem 

rolnym – cukrownie, mleczarnie, młyny, olejarnie, gorzelnie, bro-

wary, masarnie itp. Najpotężniejszymi zabudowaniami były zespoły 

cukrowni w Nowym Stawie i w Starym Polu z 1881 roku. Tu przez 

krenelaż, pseudowieżyczki, ostrołukowe blendy, nadano fabrykom 

wygląd średniowiecznego zamczyska – jakby kolejnego zamku 

krzyżackiego, chociaż bezpośrednie analogie z malborską warow-

nia trudno jednoznacznie wskazać. Zabudowania fabryki Stobbe-

go w Nowym Dworze niewiele różnią się od bryły współczesnego 

im, stojącego nieopodal kościoła katolickiego. Magazyn zbożowy 

w Kałdowie i spichlerz w Jazowej dekoracją elewacji sięgają dalej, 

wręcz do stylistyki romanizmu.

Innymi budowlami odwołującymi się do stylistyki średnio-

wiecznej warowni były dzieła inżynierskie związane z ochroną prze-

ciwpowodziowa i locją – przepompownie i śluzy. Przepompownie 

mieszczące parowe, potem spalinowe pompy wyparły do końca 

XIX w. całkowicie dawne przepompownie wiatrowe. Pomieszczenia 

pomp budowane były bądź w stylistyce regionalnej – ryglowe, bądź 

jako ceglane, z ceglanym detalem, aczkolwiek bez wyraźnych moty-

wów gotyckich – np. w Węglach – Żukowie, Żurawcu (rozebrana), 

jednak, tak jak w wypadku wielu budynków gospodarczych i prze-

mysłowych, zawierające w sobie echa historyzmu. 

Budynek przepustu w zespole śluzy w Białej Górze (1852, 1879) 

otrzymał bryłę stylizowaną na średniowieczne zamczysko wyra-

stające z masywu ceglanej ściany zapory, z czterema narożnymi 

wieżyczkami zwieńczonymi krenelażem z machikułami, z kurtyną 

między parami wież dekorowaną fryzem przypominającym także 

machikuły. Budowle śluz w Marzęcinie z 1884 roku, Gdańska Gło-

wa czy wrota przeciwpowodziowe w Kepinach – Bielniku z k. XIX 

w. odwołują się raczej do stylistyki fortyfi kacji XVII wiecznych.

Wybranie kostiumu historyzującego było tu zjawiskiem typo-

wym. Forma średniowieczna, zwłaszcza gotycka, wybierana była dla 

budynków przemysłowych w całej Europie. Szczególnie wzorowano 

się na budownictwie angielskim. Rewolucja przemysłowa, wynalaz-

ki i rozwiązania formalne stosowane w tym naówczas najbardziej 

uprzemysłowionym państwie imponowały prężnie rozwijającej się 

klasie przemysłowej Niemiec. Przemysłowe ceglane budynki bez 

cech stylowych w Manchesterze, które Karol Friedrich Schinkel wi-

zytował w 1826 r., zainspirowały tego typu rozwiązania formalne 

także w Prusach, chociażby w budynkach przepompowni Kanału 

Elbląskiego, jednak rozpowszechniły się dopiero od k. XIX w. 

Średniowieczna estetyka ceglanego muru przeżyła swój kolejny 

renesans w realizacjach modernistycznych, gdzie walor stanowiła 

już nie kompozycja skompilowanych elementów, wykrój okien, ak-

cent i hierarchia osi, ale faktura i kolor budulca, kontrast miedzy 

odcieniami czerwieni cegieł a szarością betonu. Taki charakter mają 

przepompownie w Chłodniewie, Osłonce, niektóre wille w Nowym 

Dworze Gdańskim, zaś najbardziej efektowny w regionie był za-

projektowany na wzór historycznego zamku z wieżą, zrealizowany 

jedynie częściowo kompleks zabudowań obecnego Żuławskiego 

Domu Kultury i Starostwa w Nowym Dworze Gdańskim. Nie ma 

tu jednoznacznych stylistycznie detali ale zawiera duży ładunek 

nastroju „historycznego”, którego pierwotną ideologiczną wymowę 

coraz bardziej wypiera uniwersalna wartość dobrego projektu i sta-

rannie przeprowadzonych robót murarskich.

Symbolem historyzmu na Żuławach może być most kolejowy 

linii Tczew – Malbork z 1854-57 roku. Przez formy potężnych bram 

z okrągłymi wieżyczkami narożnymi i krenelażem neogotyk wkro-

czył w rejony dominującego budownictwa regionalnego, ryglowego 

i drewnianego z punktami gotyckich kościołów. Bramy zrealizo-

wano wg projektów Stülera. Historyzm odwołujący się do czasów 

krzyżackich podkreślał fi guralny relief Hermanna Schievelbeina.312

Odbudowa i regotycyzacja zamku w Malborku była inwestycją 

samą w sobie, a jej wielkość, wymowa ideologiczna i „miejskość” nie 

mogła zostać w wielonarodowym i wielowyznaniowym rolniczym 

społeczeństwie żuławskim kulturowo „skonsumowana”, zwłaszcza, 

iż w dwudziestoleciu międzywojennym te dwa światy oddzielała 

granica. Wpływu prac na zamku krzyżackim w krajobrazie archi-

tektonicznym Żuław praktycznie nie da się zaobserwować. 

W poszukiwaniu regionalnego stylu na Żuławach do gotyku ra-

czej się nie odwoływano, paradoksalnie powraca on w dosyć kary-

katuralnych realizacjach po 1945 roku, czy to jako nowe kapliczki, 

czy też jak np. w przypadku kościoła w Tujsku w formie okien cał-

kowicie nie pasujących do bryły świątyni.

Jerzy Domino
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ściołów na Żuławach zasadnicze pozycje stanowią publikacje in-

wentaryzatorskie, zawierające typowe dla katalogów sztuki dane 

historyczne, opisy i próby rozwarstwień budowli kościelnych313. 

W ogólnych opracowaniach sztuki regionu nie doszukano się ich 

odrębności stylowej i nie wyróżniono w grupie sakralnej archi-

tektury Państwa Zakonnego314. Nasuwa się jednak pytanie: czy 

w specyfi cznej sytuacji tego państwa, typowego tworu niemieckiej 

kolonizacji, podobne warunki polityczne, gospodarcze, kulturowe, 

demografi czne i osadnicze rzeczywiście skutkowały powstaniem 

jednorodnej architektury sakralnej na całym jego terytorium. Wy-

daje się, że stosownym przedmiotem obserwacji i porównań dla 

wiejskich kościołów żuławskich mogą być inne kościoły wiejskie na 

terenie Państwa Zakonnego, przede wszystkim położone na pobli-

skiej Warmii – suwerennym dominium biskupim – oraz na sąsied-

niej Ziemi Chełmińskiej. 

Żuławy pod względem warunków geografi cznych przynależą do 

Pobrzeża Wschodniopomorskiego, będącego elementem większej 

formacji południowego pobrzeża Bałtyku. Proces kształtowania 

terenu Żuław Wielkich w miejscu wielkiego rozlewiska Wisły za-

wartego między dwoma ujściami Wisły – Leniwką i Nogatem, za-

kończył się w X wieku uformowaniem się od strony morza mierzei. 

Depresyjny teren długo nie poddawał się zagospodarowaniu, jedy-

nie na lewym brzegu Leniwki, posiadającym charakter wysoczyzny, 

osadnictwo rozwijało się od najdawniejszych czasów. 

Tereny lewobrzeżnej Wisły należały do Pomorza Gdańskie-

go, prawobrzeżne zajmowały plemiona pruskie. Położone między 

wyraźnie określonymi politycznie ziemiami Pomorza Gdańskiego 

i Prus Żuławy,jeszcze na przełomie XII i XIII wieku stanowiły typo-

wy teren przejściowy o długo nie wyjaśnionej sytuacji politycznej. 

Zasiedlała je, wzajemnie się penetrując, ludność polska prąca z Po-

morza i przenikająca na zachód ludność pruska. Chroniąc się przed 

okresowymi zalewami, osadnicy stawiali swe domy na naturalnych 

wypiętrzeniach terenu lub sypanych kopcach315. W połowie XIII 

wieku tereny te zajął Zakon Krzyżacki. W ramach Państwa Zakon-

nego osadnictwo na Żuławach przybrało charakter zorganizowanej 

akcji, związanej z rozpoczęciem przez Zakon budowy całego syste-

mu kanałów odwadniających i wałów przeciwpowodziowych, Osu-

313  Katalogi zabytków J. Heisego (pow. gdański, kwidzyński), B. Schmida (pow. 

malborski), K. Steinbrechta (teren Państwa Zakonnego) wydawane w k. XIX 

i na pocz. XX wieku.

314  Np. C. Cuny, Zur mittelalterlichen Kunst im Weichselgebiet, „Zeitschrift des 

Westpreussischen Geschichtvereins, z. 69, 1929, s. 85-106; G. Chmarzyński, 

Historia sztuki, [w:] Warmia i Mazury, cz. 1. pod red. S. Zajchowskiej, Po-

znań 1953; J. Stankiewicz, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, 

„Rocznik Gdański”, 15/16, Gdańsk 1958/1959/1960, s. 181-222.

315  J. Fac-Berenda, Próba rekonstrukcji zmian stosunków wodnych na Żuławach 

Elbląskich, „Czasopismo Geograficzne”, z. 2, 1999.

szane, bogate w dobre gleby tereny zasiedlała napływowa ludność, 

często w nawiązaniu do dawnego osadnictwa. Do 1310 roku chłopi 

przybywali z Niemiec, później głównie z Pomorza i Mazowsza.316. 

Fakt, że podstawą ekonomicznej egzystencji Zakonu była gospodar-

ka rolna, spowodował szybkie zagospodarowanie Żuław. Podstawo-

wym modelem osadniczym były czynszowe wsie kmiece zakładane 

przez Krzyżaków. Większość z nich lokowano pomiędzy 1320 i 1340 

rokiem. Niewielkie miasta – Malbork, Nowy Staw i Pruszcz Gdań-

ski, miały charakter usługowy wobec gęstej sieci okolicznych wsi. 

il. 1. Rozmieszczenie zabytkowych kościołów na Żuławach. Repr. za: 
J. Stankiewicz, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, 
„Rocznik Gdański”, 15/16, Gdańsk 1958/1959/1960 

Na typowo rolniczym obszarze Żuław317 w okresie średniowie-

cza powstało czterdzieści jeden kościołów wiejskich318 i trzy wspo-

mniane miasta. Życie kościelne najwcześniej organizowane było 

na lewym brzegu Wisły i stanowiło jeden ze środków opanowania 

316  K. Kasiske, Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens im östlichen Preussen 

bis zum Jahre 1910, Königsberg 1934, s. 30 i n.

317  Opracowaniem objęto obszary Żuław Gdańskich, Wielkich i Elbląskich, na 

których budowle kościelne wykazują podobne cechy formalne.

318  Wzniesiono je w miejscowościach: Bogatka, Boręty, Cedry Wlk., Fiszewo, 

Garc Wlk., Gnojewo, Gorzędziej, Jasna, Jeziernik, Kmiecin, Kończewice, 

Koźliny, Krzywe Koło, Krzyżanowo, Lichnowy, Lignowy, Lisewo, Lubiesze-

wo, Lublewo, Łęgowo, Marynowy, Mątowy Wlk., Mierzeszyn, Miłobądz, 

Miłoradz, Maszewo, Niedźwiedzica, Orłowo, Osice, Ostaszewo, Pręgowo, 

Rokitnica, Różyny, Stara Kościelnica, Steblewo, Suchy Dąb, Trutnowy, Tuja, 

Tujce, Walichnowy Wlk., Wocławy.

Architektura gotyckich kościołów wiejskich 
na Żuławach 

Kapliczka w Kończewicach Krzyże żeliwne w Cyganku/Żelichowie Kościół w Nowej Cerkwi 

Dawny kościół mennonicki w Jeziorze

Zastawki przy ujściu Liwy do Nogatu Słodownia w Nowym Stawie
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przez Polskę Pomorza Wschodniego. We wsiach położonych na le-

wobrzeżnych terenach Wisły, od XI wieku zasiedlanych przez ksią-

żąt pomorskich, źródła z przełomu XII i XIII wieku potwierdzają 

istnienie kilkunastu kościołów, w tym w Garcu Wlk. i Gorzędzieju, 

powstałych zatem jeszcze przed rządami Zakonu319. Należały one 

wówczas do biskupstwa kujawskiego, a po ustanowieniu przez lega-

ta papieskiego, Wilhelma z Modeny, nowych diecezji w 1243 roku, 

weszły w obręb diecezji chełmińskiej. Tereny Żuław Wielkich i El-

bląskich znalazły się w diecezji pomezańskiej.

Prawie całkowicie brakuje dokumentów erekcyjnych dla średnio-

wiecznych kościołów na Żuławach. Wobec braku bezpośrednich 

źródeł ważne informacje o powstaniu parafi i lub czasie budowy ko-

ściołów zawierają akty lokacyjne wsi. Wynika z nich, że pewna część 

kościołów istniała już przed lokowaniem wsi, jak miało to miejsce 

w Steblewie i wsiach dekanatu steblewskiego, o czym świadczą sfor-

mułowania zawarte w dokumencie osadniczym wydanym w 1343 

roku przez wielkiego mistrza Ludolfa Königa dla Steblewa320. Jeśli 

w czasie lokacji kościoła we wsi nie było, Zakon w dokumencie 

osadniczym niemal zawsze przewidywał jego budowę i uposaże-

nie dla parafi i. Na podstawie analiz formalnych można stwierdzić, 

że w większości przypadków następowała ona niezwłocznie lub 

w krótkim czasie po wydaniu aktu lokacyjnego (np. Boręty: przy-

wilej 1321, kościół 2 ćw. XIV; Gnojewo: przywilej 1338, kościół ok. 

1340; Kończewice: przywilej 1338, kościół ok. 1350). 

Budowa kościołów żuławskich przebiegała w dwóch podsta-

wowych okresach321. W pierwszym, obejmującym 2 i 3 ćwierć XIV 

wieku, powstało ich najwięcej, wówczas też ukształtowała się na 

Żuławach zasadnicza sieć kościelna. W drugim okresie, około roku 

1400, wzniesiono zaledwie kilka świątyń.

Tylko osiem kościołów powstało od „jednego rzutu”, albo w ta-

kiej ciągłości realizacyjnej, iż trudno jest dopatrzyć się w ich struk-

turze wyraźnych faz budowlanych (np. Stara Kościelnica, Orłowo, 

Fiszewo, Miłobądz). Większość kościołów natomiast była rozbudo-

wywana sukcesywnie. Ich rozwój przestrzenny zazwyczaj przebie-

gał w dwóch, częściej trzech, a nawet w sześciu fazach, jak to miało 

miejsce w kościołach w Garcu Wlk. i w Borętach, który swój kształt 

architektoniczny osiągnął w wyniku sześciu etapów realizacyjnych 

pomiędzy drugim ćwierćwieczem XIV i połową XV wieku.

Pierwszy okres wznoszenia kościołów, równoległy do intensyw-

nej akcji zasiedlenia Żuław, charakteryzowała potrzeba budowania 

szybko i tanio. Na skutek skromnych początkowo możliwości po-

wstawały budowle niewyszukane, by nie powiedzieć – prymityw-

ne. Pierwsze kościoły miały formę prostej sali na rzucie prostokąta. 

Większość z nich wzniesiono w technice szkieletowej z rodzimych 

materiałów: drewna, cegły i gliny. Relikty tych najstarszych kon-

strukcji zachowały się do dziś w ponad 20% omawianych kościo-

łów. Spotyka się je w ścianach obwodowych (Gnojewo, Kończewice, 

Mątowy Wlk., Walichnowy), kondygnacji strychowej (Jeziernik, 

Marynowy, Kończewice, Lubieszewo, Łęgowo, Osice) oraz w posta-

ci pierwotnych szczytów wschodnich (Mątowy, Lubieszewo, Osta-

szewo). Najwięcej pierwotnej szachulcowej tkanki zachował kościół 

gnojewski. Ten rodzaj lokalnego materiału budowlanego stosowany 

był najczęściej we wczesnym okresie Państwa Zakonnego, do czasu 

319  G. Labuda, Ustrój społeczno-polityczny w XII i na początku XIII wieku, [w:] 

Historia Pomorza, pod red. G. Labudy, T. 1, cz. 1, Poznań 1972, s. 395-396.

320  Preussische Urkundenbuch, T. 1, opr. C. P. Wölky, Königsberg 1882, s. 135.

321  Analizy chronologiczne, formalne i stylistyczne opracowano w oparciu 

o pracę M. Lubockiej, Kościoły gotyckie na Żuławach, t. 1-8, Elbląg 1976-

1979, m-pis w zbiorach Delegatury w Elblągu Woj. Urzędu Ochrony Zabyt-

ków w Olsztynie.

rozwoju licznych cegielni krzyżackich, położonych między innymi 

w pobliskim Elblągu, w Kadynach i Tolkmicku, oraz wzrostu za-

możności społeczeństwa. Wnętrza nakrywały stropy belkowe (Ma-

rynowy, Kończewice, Łęgowo) i rzadko pojawiające się drewniane 

stropy beczkowe, mocno wchodzące w strefę więźby dachowej (Je-

ziernik, Mątowy Wlk.).

il. 3. Kościół w Lichnowach, elewacja płd. Fot. Jan Hoff mann

W tym samym czasie, niezależnie od budownictwa ryglowego, 

zaczęto wznosić ceglane kościoły. Do najstarszych murowanych 

należą świątynie w Jasnej, Krzyżanowie. Lichnowach i Lignowach 

z lat 20. i 30. XIV wieku. Jedyny kamienny kościół na Żuławach 

powstał w Pręgowie, ale i tam do wykonania okien, portalu i szczytu 

zastosowano cegłę. W drugiej ćwierci tego stulecia ilość ceglanych 

kościołów znacznie się zwiększyła. Kolejne powstały we wsiach Bo-

ręty, Cedry Wlk., Fiszewo, Kmiecin, Koźliny, Lichnowy, Niedźwie-

dzica, Orłowo, Pruszcz Gdański, Steblewo, Suchy Dąb, Trutnowy, 

Tuja, Tujsk, Wocławy i innych.

Budowę kościoła zaczynano na ogół od wzniesienia prezbiterium 

z zakrystią (np. Cedry Wlk., Kmiecin, Krzyżanowo, Lignowy, Ma-

rynowy, Niedźwiedzica, Steblewo, Trutnowy, Tuja); tylko w Jasnej 

jako pierwsza powstała nawa. Wkrótce uzupełnieniem skromnego 

programu budowlanego kościołów tej grupy była budowa nawy, 

a następnie wieży. W trzeciej ćwierci XIV wieku wszystkie kościoły 

ryglowe rozbudowano i oblicowano cegłą zewnętrzną stronę mu-

rów obwodowych. Czasami następowała ich pełna lub częściowa 

wymiana (Gnojewo, Jeziernik, Matowy Wlk., Osice, Kończewice, 

Lisewo).

il. 4. Stara Kościelnica, widok S-E. Fot. Jan Hoff mann

Około 1400 roku powstały nowe kościoły w Miłoradzu, Starej 

Kościelnicy i Nowym Stawie. W tym też czasie swą obecną postać 

otrzymały kościoły o najstarszych tradycjach, położone na lewym 

brzegu Wisły, m.in. w Gorzędzieju, Miłobądzu, Różanach. W pierw-

szej połowie XV wieku ruch budowlany zamarł z powodu nasyce-

nia wsi budowlami kościelnymi i ekonomicznego regresu Państwa 

Zakonnego po wojnie z Polską w 1410 roku. Prowadzone wówczas 

przy kościołach prace sprowadzały się do usuwania szkód wojen-

nych i kontynuacji wcześniej rozpoczętych prac (np. Wocławy). Do 

połowy XV wieku wszystkie kościoły po dalszych rozbudowach 

i przebudowach osiągnęły oglądaną dziś postać.

il. 5, Rzut kościoła w Marynowach. Repr. za: B. Schmid, Bau-und 
Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, 1919

il. 6. Rzut kościoła w Cedrach Wlk. Repr. za: J. Heise, Bau-und Kun-
stdenkmäler des Landkreises Danzig, 1884

Kościoły żuławskie, chociaż powstały na przestrzeni prawie 

stulecia, wykazują daleko zunifi kowane układy przestrzenne i re-

pertuar stosowanych form architektonicznych. Dzisiaj, niezależnie 

od czasu powstania, podstawowy typ żuławskiego kościoła stano-

wi jednonawowa budowla, sala na planie wydłużonego prostokąta 

z niewyodrębnionym architektonicznie prezbiterium (np. Kmiecin, 

Krzyżanowo, Marynowy, Miłoradz, Myszewo, Niedźwiedzica, Tujsk 

i szereg innych). Plan ten w części wschodniej niejednokrotnie 

wzbogaca późniejsze, odrębne i węższe prezbiterium na rzucie pro-

stokąta, zazwyczaj zamknięte ortogonalnie (m.in. Garc Wlk., Osta-

szewo, Jasna, Lignowy Wlk., Kończewice i Trutnowy). Poligonalne 

zakończenie chóru spotyka się tylko w kilku kościołach – Borętach, 

Cedrach Wlk., Fiszewie, Lichnowach, Miłobądzu, Tuji). W części 

zachodniej częstym i ważnym elementem, pojawiającym się później, 

jest wieża, zazwyczaj na planie kwadratu, zasłaniająca sobą znaczną 

część frontu. Jedynie w fi szewskim kościele wieża i nawa powstały 

w czasie jednej akcji budowlanej. Tam też znajduje się wieloboczna 

absyda, która jednak pochodzi dopiero z końca XIX wieku. Bryły 

kościołów uzupełniają zakrystie przy północnej ścianie prezbi-

terium oraz południowe kruchty. Większość wnętrz kościelnych 

przykrywają płaskie stropy belkowe, nad kilkoma rozpięto stropy 

beczkowe i sklepienia. Dachy kościołów są dwuspadowe, najczęściej 

wspólne dla nawy i prezbiterium.

il. 7. Kościół w Tuji, widok od płd. Fot. Jan Hoff mann

il. 2. Kościół w Kończewicach, elewacja płd. Fot. J. Hoff mann
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Rozwinięciem powszechnie realizowanej koncepcji wnętrza jed-

nonawowego jest kościół trzynawowy halowy, wzorowany na miej-

skich kościołach w Nowym Stawie i Pruszczu Gdańskim. W Fisze-

wie i Tuji trzynawowe założenie realizowano od samego początku 

budowy kościołów, natomiast w Cedrach Wlk., Garcu Wlk., Koń-

czewicach, Trutnowach i Wocławach trzynawowy plan powstawał 

w wyniku kolejnych rozbudów. Rzadko spotykanym rozwiązaniem, 

również wtórnym, były dwunawowe założenia zrealizowane w ko-

ściołach w Borętach, Gnojewie, Lignowach i Mątowach Wlk. (w 

Cedrach Wlk. do czasu zamierzonej rozbudowy pierwszy kościół 

również miał dwie nawy). Dziś dwie nawy zachowały się tylko w ko-

ściele gnojewskim. 

Program trzynawowej hali konsekwentnie zrealizowany został 

jedynie w Fiszewie. Pierwotnie halowe wnętrze kościoła w Cedrach 

Wlk. po przebudowie otrzymało formę bazyliki, a w XVII wieku 

– pseudobazyliki.

il. 8. Kościół w Jasnej, widok S-E. Fot. Jan Hoff mann

Zwartość brył, prosta w kompozycji, przejrzysta w składowych 

członach budowli, tworzyła wrażenie pewnej monumentalności. 

Surowy charakter architektury podkreślało oszczędne stosowanie 

ceglanego detalu architektonicznego. Mury korpusu członkowały 

fi lary przyporowe, prawie zawsze sięgające fryzu podokapowego lub 

korony. Najczęściej rozstawiano je niesymetrycznie, gdyż przy po-

wszechnym braku sklepień służyły one tylko do usztywniania ścian. 

Pomiędzy przyporami w ścianie południowej osadzano ostrołuko-

we okna, które w ścianach północnych zwykle nie występują. W Je-

zierniku i Jasnej ożywiono je blendami. 

Od połowy XIV wieku surową architekturę kościołów zaczęły 

wzbogacać elementy dekoracyjne wykonane w formowanej cegle. 

Stosowane we fryzach, portalach i ozdobnie kształtowanych szczy-

tach maswerki, kształtki, fi ale, żabki i wimpergi dawały efekty ma-

larskie, zmiękczające prostotę brył. 

Elewacje wschodnie, początkowo surowe, z jednym oknem na 

osi, z czasem otrzymywały dekorację z ostrołukowych blend (np. 

Mątowy Wlk.) lub blendową w alternacji z oknem (np. Mierzeszyn, 

Ostaszewo, Trutnowy, Kończewice). Pierwszoplanowe w repertu-

arze dekoracyjnych form kościołów były szczyty wschodnie. Stoso-

wane tam formy i detal architektoniczny reprezentują podstawowe 

wzory szczytów powstających i ewoluujących w środowisku Ziemi 

Chełmińskiej322, przy czym nie są one „wpasowane” w chronologicz-

ny ciąg ich rozwoju. Dużo skromniejsze były szczyty zakrystii i po-

łudniowych krucht; wyjątkowo ozdobny szczyt powstał w kruchcie 

kościoła w Krzyżanowie. Powszechnie stosowanym elementem de-

koracyjnym jest gzyms cokołu zakończony profi lem fazy lub fazy 

z wklęską. Często profi lowane są krawędzie okien i blend, rzadko 

jednak spotyka się kształtki o identycznym profi lu w kościołach bu-

dowanych w podobnym czasie. Spostrzeżenie to dotyczy również 

ostrołukowych portali, najbogatszym po szczytach wschodnich 

detalu architektonicznym, o ościeżach zbudowanych z bardziej lub 

mniej rozprofi lowanych kształtek. Rzeźba portalowa nie występu-

je w żadnym z kościołów. Gzyms kordonowy pojawia się rzadko. 

Korony murów zazwyczaj wieńczą płaskie fryzy lekko zagłębione 

w stosunku do lica muru, ujęte między dwie listwy z cegieł; jedynie 

w Kończewicach i Borętach pas fryzu wypełniony jest maswerko-

waniem. Dla urozmaicenia gładkich płaszczyzn ścian stosowano 

cegłę zendrówkę w układach rombowych i szachownicowych.

Jednym z ważniejszych akcentów architektonicznych żuławskich 

kościołów jest wieża, budowana na wiele sposobów. W Jezierniku, 

Borętach i Lisewie wieża ma formę murowanego, wysokiego na 3-4 

metry graniastosłupa na planie kwadratu, na którym osadzona jest 

322  L. Przymusiński, Rozwój szczytów w architekturze gotyckiej 1250-1450 na 

Ziemi Chełmińskiej i Pomorzu Gdańskim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr 20, 1966, s. 211-215.

drewniana ośmioboczna izbica zwieńczona spiczastym hełmem. 

Mury wież, chociaż postawione później, są gotyckie i wskazują na 

średniowieczną tradycję izbic. Podobną formę ma wieża w Kmieci-

nie, lecz cała wykonana jest w drewnie i otoczona sobotami. Druga 

w pełni drewniana wieża powstała w Orłowie. 

il. 12. Kościół w Koźlinach, widok W-S. Fot. Jan Hoff mann

Inny typ stanowi wieża o murowanym korpusie sięgającym ko-

rony murów nawy lub nawet czasami kalenicy dachu. Również na 

nich spoczywają izbice – drewniane lub ryglowe nasadki, zwieńczo-

ne ośmiobocznym, iglicowym hełmem (m.in. Cedry Wlk., Lubie-

szewo, Kończewice, Koźliny, Steblewo, Trutnowy, Tuja,). Ciesiołka 

i konstrukcje hełmów tej grupy w większości wykazują pochodze-

nie średniowieczne. Budowano też całe masywne wieże wyższe od 

korpusu naw, głównie na lewym brzegu Wisły, ale także na Żuła-

wach Wielkich (np. w Gnojewie, Lichnowach Wlk., Miłobądzu, 

Garcu Wlk.). Kilka wież, jak w Osicach, wzniesiono w konstrukcji 

szachulcowej. Malownicze izbice, pomimo, że są charakterystyczne 

dla krajobrazu Żuław, spotykane są również na Warmii, Pomorzu 

Zachodnim, Śląsku i w Meklemburgii.

Wnętrza kościołów żuławskich przedstawiają się jednolicie. Jak 

wspomniano, nakrywają je stropy beczkowe (Jeziernik, Mątowy 

Wlk.) lub belkowe (np. Marynowy, Kończewice, Łęgowo). Wyjąt-

kiem jest kościół w Tuji z gwiaździście przesklepioną nawą i sklepie-

niem krzyżowo-żebrowym nad nawami bocznymi. Pierwotnie w ca-

łości przesklepiony był również kościół w Lichnowach Wlk, lecz po 

rychłym zawaleniu się sklepień, nowe, kryształowe, skonstruowano 

tylko nad prezbiterium. Sklepienia – gwiaździste, dwuprzęsłowe, 

rozpinają się ponadto nad prezbiteriami w Jasnej i Trutnowach.

Dominujący przez całe średniowiecze logiczny i zwarty schemat 

żuławskiej świątyni wiejskiej znany jest również z innych terenów 

Państwa Zakonnego. Spotyka się go również w wiejskich kościołach 

sąsiedniej Warmii biskupiej, których rodowód wywodzi się z Bran-

denburgii lub Meklemburgii323. Pomiędzy wiejskimi kościołami 

żuławskimi i warmińskimi występują także różnice, w tych ostat-

nich bowiem w ogóle nie występują architektonicznie wyodrębnio-

ne prezbiteria i na ogół są one bezwieżowe (np. Kiwity, Mingajny, 

Wozławki, Satopy). Poza odmiennością cech „modelowych” można 

ponadto zauważyć pomiędzy nimi odrębności warsztatowe. Wiej-

skie kościoły na Warmii były przeważnie dziełem mistrzów pracu-

323  M. Kutzner, Społeczne warunki kształtowania się cech indywidualnych sa-

kralnej architektury gotyckiej na Warmii, [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku, War-

szawa 1978, s. 71.

il. 9. Kościół w Starej Kościelnicy, szczyt wsch. Fot. Jan Hoff mann

il. 10. Kościół w Osicach, szczyt wsch. Fot. Jan Hoff mann

il. 11. Kościół w Lisewie, widok W-S. Fot. Jan Hoff mann

il. 13. Kościół w Lisewie, szczyt wschodni. Fot. Jan Hoff mann
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jących na pobliskich budowach kościołów farnych324. Na Żuławach 

natomiast przy budowie wiejskich (i miejskich) kościołów przede 

wszystkim sięgano do wzorów i doświadczeń Ziemi Chełmińskiej, 

w środowisku której najwcześniej w Państwie Zakonnym formo-

wała się gotycka architektura sakralna. Świadczy o tym obecność 

podobnych szczytów i różnorodnych detali architektonicznych. 

Analiza form szczytów żuławskich kościołów z jednej strony wy-

kazuje ograniczony repertuar wzorów, z drugiej zaś ich długotrwałe 

funkcjonowanie i niemal niezmienność, świadczące o tradycyjności 

warsztatów budowlanych.

Ale pojawiają się też nowe motywy (głównie w partiach wschod-

nich szczytów), jakby procesy budowy kościołów poddawane były 

przypadkowym inspiracjom. Wskazuje to na „otwartość” Żuław na 

wzorce nie tylko sąsiednich ziem krzyżackich, ale i bardziej odle-

głych regionów Niżu Nadbałtyckiego.

Większość kościołów przetrwała do naszych czasów w niezmie-

nionym dobrym stanie. Tylko nieliczne uległy niewielkim prze-

budowom w XVII wieku, po zniszczeniach wojen szwedzkich: np. 

w Jasnej wieża otrzymała barokowy szczyt, a w Tujcach nastąpiła 

pełna wymiana ścian murowanych w cegle szachulcowej. W kilku 

świątyniach, między innymi w Fiszewie i Garcu Wlk., w końcu XIX 

i na początku XX wieku przeprowadzono regotyzację, podczas któ-

rej usunięto nowożytne interwencje w postaci barokowej artykula-

cji ścian czy wyprawy tynkowej murów.

324  Jw.

il. 14. Ruina kościoła w Steblewie. Fot. Jan Hoff mann

W 1945 roku kilka kościołów zostało uszkodzonych, osiem spa-

lonych (w Bogatce, Borętach, Cedrach Wlk., Fiszewie, Ostaszewie, 

Steblewie, Rokitnicy i Wocławach). Kościół w Rokitnicy po wojnie 

rozebrano, kościół w Cedrach Wlk. został odbudowany w latach 90. 

Pięć kościołów do dzisiaj stoi w ruinie. Jeden z najstarszych, kościół 

w Gnojewie, opuszczony po 1945 roku przez użytkownika, znajduje 

się w złym stanie technicznym i popada w ruinę. 

dr hab. Maria Lubocka-Hoff mann

prof. UWM w Olsztynie

Wystawa „Ślady na cegłach gotyckich” została stworzona w opar-

ciu o bogaty zbiór „ciekawych” cegieł należących do Marka Opit-

za. Eksponowane cegły zostały w większości wyselekcjonowane 

spośród tysięcy pochodzących z rozbiórki komina domu podcie-

niowego wybudowanego w roku 1843 w Jelonkach k. Pasłęka oraz 

darów i znalezisk. Na wielu zachowały się niezrozumiałe dla współ-

czesnych ślady. Jesteśmy przyzwyczajeni do faktu, że współczesna, 

produkowana maszynowo cegła, jest praktycznie pozbawiona ob-

cych śladów. Czasami tylko trafi  się stempel cegielni albo zarysuje 

na podstawie cegły jej spiralna struktura, która jest konsekwencją 

procesu technologicznego – przejścia masy gliny przez ślimacznicę 

w celu uformowania wstęgi, ciętej następnie na gotowy wymiar. 

Ze wszystkich znaków na starych cegłach być może najciekaw-

szy jest zygzak wydrążony prawdopodobnie w miękkiej glinie przez 

dżdżownicę. To musiała być naprawdę twarda sztuka!

Cegła ceramiczna Materiał budowlany otrzymywany w specjal-

nym procesie technologicznym z glin ilastych, morenowych, wstę-

gowych, łupków, mułków oraz lessów. 

Cegła gotycka Określenie stosowane do cegły ceramicznej wy-

produkowanej w okresie średniowiecza (kryterium czasowe). Rów-

nież rodzaj cegły produkowanej współcześnie, posiadającej wymia-

ry zbliżone do tych stosowanych w średniowieczu (w przybliżeniu 

15 x 9 x 30 cm). Obecnie cegły gotyckie mogą być wytwarzane ręcz-

nie lub mechanicznie. 

Palcówka Cegła wyrabiana ręcznie, w której znajdują się po-

dłużne linie – zagłębienia wyżłobione (lub być może wgniecione) 

palcami rzemieślnika dla uzyskania lepszego wiązania w murze. 

Podział cegieł ceramicznych ze względu na stopień wypalenia 

jest następujący: niedopałka (niedostatecznie wypalona), wiśniów-

ka (prawidłowo wypalona), zendrówka (wypalona do granicy ze-

szklenia, do ozdabiania murów lub do budowy fundamentów i fi la-

rów), kopciałka (osmalona sadzami podczas wypalania).

Jak ręcznie można zrobić cegły?

Pierwszym etapem w produkcji cegły jest pozyskanie odpowied-

niej gliny – surowca do jej produkcji. Musi charakteryzować się nie 

za wysoką temperaturą wypalania i odpowiednim kolorem po wy-

paleniu. Ważną cechą jest skurcz masy oraz wrażliwość na suszenie. 

W celu polepszenia właściwości gliny dodaje się tzw. odchudzacze 

masy, najczęściej piasek kwarcowy. 

Następnie należy cegłę uformować. Najprościej, do drewnianej 

skrzynki narzucić ręcznie glinę, jej nadmiar ściągnąć ręką lub ja-

kimś patykiem czy listewką (strychulcem). Po narzuceniu gliny wy-

nosi się cegłę na miejsce schnięcia. Cegła „gotycka” po uformowa-

niu posiada masę ok. 10 kg – nie można suszyć jej zbyt gwałtownie. 

W suszarni naturalnej schnięcie trwa około 4–5 tygodni. 

Ostatnim etapem w produkcji cegły jest jej wypał. Ten końcowy 

etap produkcji nie zmienił się za bardzo od najdawniejszych czasów. 

Masę ceramiczną trzeba wypalić w odpowiedniej dla niej tempera-

turze (850º – 1000º). Dawniej budowano do tego celu piece miele-

rzowe, polowe lub rowowe. Obecnie korzysta się, nawet w nowocze-

snych cegielniach, z technologii sprzed 150 lat – pieców kręgowych 

Hoff manna.

Tradycja łączy się ze współczesnością.

Znaczenie cegły
Rola cegły w średniowieczu Była materiałem budowlanym 

bardziej dostępnym fi nansowo i terytorialnie , niż kamień. Nie wy-

magała transportowania na duże odległości, pracochłonnej, drogiej 

odróbki. Mówi się, że ten niewielki prostopadłościan wprowadził 

porządek, regularność siatki ulic i placów, całej zabudowy średnio-

wiecznych miast. Ceglane mury obronne oddzielały chaos nieprzy-

jaznej natury i wrogiego świata od spokojnie żyjących bogobojnych 

mieszczan. 

Odrodzenie cegły w XIX wieku Romantyzm zachwycony urodą 

gotyku zapragnął naśladować piękno średniowiecznych ceglanych 

murów. Wraz z rewolucją przemysłową pojawiły się technologie po-

zwalające nadawać cegłom dowolne kształty i różne kolory. 150 lat 

temu pojawiła się technologia maszynowej produkcji cegieł. 

Ślady na cegłach i murach ceglanych
Autografy wędrowców i pielgrzymów pozostawiono na mu-

rach kościelnych na pamiątkę odwiedzin sanktuariów i miejsc piel-

grzymkowych. 

Gmerki mogły być znakami ceglarzy rytymi w mokrej cegle 

przed wypaleniem lub znakami budowniczych – muratorów. Często 

obok nich znajdowały się imiona rzemieślników.

Najstarszy napis na świecie został odkryty na wypalanej ce-

gle w ścianie pałacu w starożytnym mieście Jiroft , w południowo-

wschodnim Iranie.

Napisy na cegłach w murach kościelnych i cmentarnych często 

upamiętniają pochowanych w pobliżu wiernych. Wyryte (zazwyczaj 

nielegalnie) zawierają przeważnie nazwisko i datę śmierci bliskiej 

osoby. Były formą bardzo prostych i skromnych epitafi ów. 

Odciski łap zwierząt Istnieje wiele hipotez mówiących o ich 

pochodzeniu. Najprostsza sugeruje, ze powstały podczas suszenia 

cegieł przed wypaleniem na otwartym placu budowy, przez który 

przemykały zwierzęta i ludzie. Stąd też można natrafi ć na cegły 

z odciśniętymi śladami łap psów zajęcy, świń, kóz, kotów, a nawet 

stóp małych dzieci. Niektórzy badacze twierdzą, że odciski nie mia-

ły charakteru przypadkowego. Mogli je zostawić strycharze, którzy 

znakowali niektóre cegły podczas produkcji w celu rozliczeń. Inna 

Ślady na cegłach gotyckich
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teoria zakłada, że odciski łap pozostawiano w celu zaznaczenia zło-

żonej podczas budowy symbolicznej ofi ary w postaci wmurowania 

w ofi erze w fundamenty lub w mury jakiegoś zwierzęcia, mógł być 

to, np. szczeniak. Są na ten temat również legendy związane z moca-

mi nadprzyrodzonymi, najczęściej diabelskimi, które pozostawiały 

w cegłach ślady wilczych łap. 

Otwory w murach ceglanych w ścianach kościołów Istnie-

ją różne teorie ich pochodzenia. Niewielkie regularne wgłębienia 

mogą być śladami krzesania ognia przy pomocy świdra opartego 

na cegle – powstawały one podczas rozniecania ognia w Sobotę 

Wielkanocną. Głębsze otwory, to prawdopodobnie pamiątki po 

odprawionej średniowiecznej pokucie. Mogły być wywiercone pal-

cem przez grzeszników jako doczesna kara za przewinienia i lekcja 

pokory wobec bliskich. Inna hipoteza wyjaśnia ich drążenie chęcią 

uzyskania ceglanego proszku mającego własności lecznicze.

Stemple były znakami fi rmowymi cegielni lub miejsca wytwo-

rzenia cegieł. Były stosowane już w czasach starożytnego Rzymu.

Ślady rąk ludzkich (a nawet linii papilarnych) na cegłach są do-

wodem na ich ręczną produkcję, powstawały podczas przenoszenia 

mokrych cegieł do suszenia w specjalnie przygotowanych wiatach 

lub na otwarty plac, gdzie były przykrywane słomą. 

Zmarszczki na bocznych powierzchniach cegieł powstały w wy-

niku kilkukrotnego narzucania masy podczas ręcznego formowania 

cegieł – ślady są granicą pomiędzy kolejnymi rzutami. 

Znaki na cegłach w postaci kresek, półksiężyców lub innych 

zygzaków Mogły oznaczać cenę towaru, ilość wyprodukowanych 

sztuk. Być może służyły do ułatwienia montażu bardziej skompli-

kowanych ozdób upiększających mury.

Grzegorz Gola

„Tunel Tuga. Lokalny kompleksowy program na rzecz zwięk-

szenia świadomości znaczenia ochrony korytarza ekologiczne-

go rzeki Tugi” to projekt realizowany przez Salwinia Ekoklub 

działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Nowego Dworu 

Gdańskiego Klub Nowodworski. W ramach projektu podjęto 

różnorodne, wielokierunkowe działania (akcja sprzątania rzeki, 

rejsy edukacyjne, powstanie użytków ekologicznych, szkolenia dla 

liderów projektu) skumulowanych w przestrzeni korytarza ekolo-

gicznego rzeki Tugi od miasta Nowy Dwór Gdański do skansenu 

w Cyganku. 

Główne cele projektu to:

Stworzenie atrakcyjnego programu edukacyjnego w zakresie 

ochrony i poznania walorów estetycznych korytarza ekologicz-

nego rzeki Tugi – wody i zieleni drzewiastej. 

Zwiększenie wiedzy nt. skutecznych działań (dobrych praktyk) 

w zakresie ochrony i roli korytarzy ekologicznych.

Włączenie kolejnych grup mieszkańców Żuław w akcje ma rzecz 

ochrony korytarza ekologicznego rzeki Tugi.

Projekt był realizowany od lipca do listopada 2008 roku. 

Kilka słów o rzece – Królowej Rzek Żuławskich – osi meryto-

rycznej projektu Tunel Tuga

Rzeka Tuga płynie wolno meandrując przez centrum Żuław 

Wielkich – częściowo położonej poniżej poziomem morza deltowej 

równiny, w tym poprzez miasto powiatowe Nowy Dwór Gdański, 

nazywane stolicą Żuław. Dzięki temu jest najbardziej żuławską ze 

wszystkich rzek. To niegdyś główna arteria komunikacyjna Żuław 

i miasta, którego nadrzeczne fragmenty nazywano Małą Wenecją. 

Nad rzeką wybudowano w XVI wieku zamek, a później założono 

rynek, który z czasem stał się centrum handlowym regionu. 

Z powstaniem rzeki związana jest legenda o pięknej księżniczce 

i złym rozbójniku. Każdy, kto chociaż raz płynął Tugą wie, jak wie-

le wydarzeń z przeszłości jest związanych z jej brzegami… Mosty 

zwodzone i pływające, porty i przystanie, śluzy i przepusty, kolejka 

wąskotorowa, cukrownia, fabryka machandla, browary, mleczarnie, 

tartaki, stare opuszczone cmentarze, kościoły… 

Tugę pokochała czysta i nieskazitelna przyroda – liczne gatunki 

roślin podwodnych, pływających i nadbrzeżnych. Nad jej tonią po-

chylają się dostojne dęby, lipy, jesiony, kasztanowce, wierzby, olchy 

i topole… Owoce głogu i dzikiej róży można zrywać wprost z łód-

ki. Upodobały ją sobie bobry, łabędzie, czaple… W słoneczne dni 

w przezroczystej wodzie widać harcujące ławice ryb.

Tunel Tuga

Tunel Tuga
Lokalny kompleksowy program na rzecz 
zwiększenia świadomości znaczenia 
ochrony korytarza ekologicznego rzeki Tugi 

foto: Jerzy Pytel, Marek Opitz
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Każdy turysta jachtowy lub kajakowy chciałby chociaż raz prze-

mierzyć rzekę, która płynie powyżej depresyjnie położonych, zabez-

pieczonych wysokimi wałami brzegów.

Rzeka w ostatnich latach odżyła, jest coraz bardziej zadbana, 

zdobyła zacne grono przyjaciół, przybywa miłośników jej nie-

zaprzeczalnej urody. Jesień, zima, wiosna i lato odbijają w Tudze 

wszystkie kolory delty Wisły.

Grzegorz Gola

Salwinia Ekoklub jest nieformalną grupą działającą w ramach Sto-

warzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowo-

dworski. Zawiązanie działalności nastąpiło podczas kolejnych ak-

cji sprzątania rzeki Tugi. Powodem była konieczność rozszerzenia 

działań na rozwiązanie problemów ekologii, z którymi się boryka 

Nowy Dwór Gdański i pozostała część Żuław. 

Na posiedzeniu Zarządu Klubu Nowodworskiego 4 stycznia 

2006 roku przyjęto plan pracy na 2006 rok, w którym stwierdzono 

konieczność ochrony dziedzictwa naturalnego Żuław, także poprzez 

nawiązanie współpracy z organizacjami ekologicznymi.

Kluczowym elementem była konferencja poświęcona tematyce 

ekologicznej, która odbyła się w marcu 2006 r. w Nowym Dworze 

Gdańskim. W ramach konferencji odbyły się prezentacje działal-

ności Stowarzyszenia Ekoinicjatywa z Kwidzyna, malborskiego koła 

Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Centrum Informacji i Eduka-

cji Ekologicznej z Gdańska. Wziął w niej udział także przedstawiciel 

Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych – instytucji zarządzającej 

rzeką. 

Po spotkaniu została otwarta lista osób, które zdecydowały się 

współtworzyć grupę zaangażowaną w rozwiązywanie problemów 

ekologicznych. 

Na kolejnym sprzątaniu rzeki Tugi w dniu 20 maja 2006 r. ist-

niało już wśród jego uczestników przekonanie o stworzeniu nieza-

leżnej grupy proekologicznej. W tamtej akcji, której efektem było 

zebranie z wody i brzegów ok. 8 m3 uczestniczyły ogółem 33 osoby. 

Pierwsze szkolenie „Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego” mające za zadanie spoić nowo powstająca 

grupę odbyło się 12 i 13 czerwca 2006 r. w Muzeum Żuławskim. 

Szkolenie było sfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach ROSzEFS. Przystąpiono do wcielania zamierzeń w życie. Po 

wakacjach zaczęły odbywać się regularne spotkania scementowanej 

wstępnie grupy. Pierwotna nazwa grupy – „Czyste Żuławy”

Przystąpiono do analizy i diagnozy sytuacji w zakresie przestrze-

gania zasad ekologii na Żuławach. Przy pomocy doświadczonego 

moderatora (trenera eurongo) grupa kilkunastu osób w toku 12 

spotkań (od października 2006 r. do stycznia 2007 r.) dokonała ana-

lizy SWOT relacji pomiędzy mieszkańcami miasta i rzeką. Przepro-

wadzono analizę interesariuszy. Narysowano drzewo problemów 

związanych z rzeką Tugą. Wybrano strategię zwiększenia świado-

mości ekologicznej mieszkańców Żuław. Wybrano cele do realiza-

cji. Powstał projekt „Salve Salwinia. Ochrona stanowiska salwinii 

pływającej na rzece Tudze poprzez zwiększenie świadomości ekolo-

gicznej mieszkańców Żuław”.Uzyskał dofi nansowanie w konkursie 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w wysokości 70159,68. 

Ogólna wartość projektu wyniosła 78279,68. Projekt został zreali-

zowany dopiero pod koniec 2007 roku ze względu na opóźnienia 

w fi nansowaniu rządowego programu jakim jest FIO. W ramach 

projektu nawiązano bliską współpracę ze stowarzyszeniem Ekoini-

cjatywa w Kwidzynie.

W listopadzie 2007 roku zostało przyjęte logo Salwinia Ekoklu-

bu, które stało się wizytówką grupy. 

19 marca 2008 roku przedstawiciele Salwinia Ekoklubu (taką na-

zwę przyjęła grupa) złożyli na ręce Tadeusza Studzińskiego – Bur-

mistrza Nowego Dworu Gdańskiego list w sprawie cięcia drzew 

w Nowym Dworze Gdańskim uznający sposób wykonywania wio-

sennego cięcia drzew jako dalece nieprawidłowy w świetle dostęp-

nych opinii i ekspertyz. Zwrócono się z prośbą o odstąpienie od 

niszczących drzewostan miejski zabiegów pseudopielęgnacyjnych! 

Nie zgodzono się w nim na proceder rujnowania drzew w mieście! 

Zaproponowano przygotowanie jednodniowego seminarium po-

pularnonaukowego nt. ochrony i pielęgnacji drzew z udziałem eks-

pertów zewnętrznych skierowanego do mieszkańców, nauczycieli, 

decydentów i urzędników. Spotkanie z burmistrzem umożliwiło 

częściowe zatrzymanie dewastacji zieleni drzewiastej w Nowym 

Dworze Gdańskim.

Konferencja „Pielęgnacja zieleni drzewiastej w miastach i na ob-

szarach wiejskich” odbyła się 18 czerwca 2008 r. w sali konferencyj-

nej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. 

W międzyczasie na regularnie dobywających się wtorkowych 

spotkaniach Salwinia Ekoklubu przygotowano kolejny projekt. 

„Tunel Tuga. Lokalny kompleksowy program na rzecz zwiększe-

nia świadomości znaczenia ochrony korytarza ekologicznego rze-

ki Tugi” był kontynuacją projektu „Salve Salwinia” w 2008 roku. 

Również uzyskał dofi nansowanie z FIO. Kwota dofi nansowania wy-

niosła 50000,00 złotych (wartość projektu po korekcie 55829,55). 

Ciekawym elementem projektu był wyjazd studialny do Parku Kra-

jobrazowego Dolina Słupi. Projekt był realizowany od lipca do li-

stopada 2008 r. 

Celami projektu było: stworzenie atrakcyjnego programu edu-

kacyjnego w zakresie ochrony i poznania walorów estetycznych 

korytarza ekologicznego rzeki Tugi – wody i zieleni drzewiastej, 

zwiększenie wiedzy nt. skutecznych działań (dobrych praktyk) 

w zakresie ochrony i roli korytarzy ekologicznych, włączenie kolej-

nych grup mieszkańców Żuław w akcje ma rzecz ochrony korytarza 

ekologicznego rzeki Tugi.

Wciąż czeka na donatora przygotowany w 2008 roku projekt 

„Związki Wałowe wracają”. Żuławy delty Wisły są stale zagrożone 

nie tylko powodzią, lecz także zatopieniem. Świadomość tego fak-

tu od 600 lat wyrażała się istnieniem Związków Wałowych – naj-

starszego na ziemiach polskich samorządu terytorialnego. Celem 

projektu jest zwiększenie integracji społeczności żuławskiej wokół 

ochrony przeciwpowodziowej poprzez przywrócenie i odnowienie 

Salwinia Ekoklub 
działalność w latach 2006–2008

Wizyta studialna w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” Eko-lekcje na Tudze

Sprzątanie rzeki Tugi Sprzątanie rzeki Tugi

Sprzątanie rzeki Tugi Sprzątanie rzeki Tugi
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dawnych tradycji integrowania się i organizowania oraz skorzysta-

nie z doświadczeń przeszłości i współczesnych – polskich i zagra-

nicznych. Cele projektu to: zwiększenie zainteresowanie historią 

i dziedzictwem rzecznym Żuław (broszura o urządzeniach hydro-

technicznych, organizacja festynu rzecznego, lekcje regionalne, eks-

pozycja muzealna i wystawa edukacyjna); zwiększenia umiejętności 

zapobiegania powodzi dzięki poznaniu dobrych praktyk (wyjazd 

studialny do europejskich terenów depresyjnych i seminarium do-

brych praktyk krajowych i zagranicznych); zwiększenie umiejętno-

ści zachowania się podczas zagrożenia powodziowego (szkolenia 

dla liderów, spotkania młodzieży z ludźmi ochrony przeciwpowo-

dziowej, wydanie ulotki instruktażowej, kurs historii związków wa-

łowych i zachowania podczas powodzi). 

Wniosek o dofi nansowanie projektu składany był do Funduszu 

dla Organizacji Pozarządowych fi nansowanych z Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. 

Oprócz pisania i realizacji projektów Salwinia Ekoklub miał swój 

udział w przeprowadzeniu nowodworskich konferencji: „Kraina 

Wiatraków Powraca” we wrześniu 2007 roku oraz Open Delta 2008 

Wokół Rzek, która odbyła się 29 sierpnia 2008 roku. Niemal rutyno-

wą czynnością stały regularnie odbywające się sprzątania rzeki. 

Ciekawą formą spotkań były rejsy edukacyjne po rzece Tudze. 

Odbyły się dwa wypłynięcia jachtem sy. „Mały Holender”: do ujścia 

rzeki Tugi (1 lipca 2008 r.) oraz tzw. „wyprawa bobrowa” w górę 

rzeki (8 lipca 2008 r.). 

Udało się zorganizować dwa spotkania tematyczne, w których 

uczestniczyli zaproszeni goście. Martin Schnellinger, pracownik 

konsulatu niemieckiego we Wrocławiu, członek partii Bündnis 90/

Die Grünen (Zieloni) oprócz spotkania z członkami Salwinia Eko-

klubu poprowadził prelekcje pod hasłem: „Żyć ekologicznie”, odbyły 

się w żuławskich szkołach. Charakter informacyjny miało spotkanie 

„Mam prawo wiedzieć” poświęcone dostępowi do informacji eko-

logicznej. Zostało zorganizowane wspólnie z Centrum Informacji 

i Edukacji Ekologicznej z Gdańska 28 października 2008 r. 

Salwinia Ekoklub liczy kilkunastu członków, którzy nieregu-

larnie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach. Są wśród nich 

m.in. nauczyciele, urzędnicy, właściciele fi rm, emeryci, pracownicy 

najemni. Przekrój wiekowy jest zróżnicowany. 

Wielkim wydarzeniem w kolejnym roku działalności ma być 

impreza pod nazwą BioBlitz. Jest to, znana głównie w Stanach Zjed-

noczonych Ameryki, impreza edukacyjna pokazująca bioróżno-

rodność miejsc często uczęszczanych i odwiedzanych. Planuje się 

organizację tego wydarzenia wspólnie z trójmiejskimi naukowcami. 

Miejscem ma być rzeka Tuga i jej brzegi w Nowym Dworze Gdań-

skim.

Salwinia Ekoklub jest wciąż otwarty na nowe pomysły i nowych 

członków, którzy chcieliby zasilić szeregi grupy nowymi siłami i po-

mysłami.

Marek Opitz

Grzegorz Gola

Sprzątanie Tugi Szkolenie w kwidzyńskiej Eko-Inicjatywie

Środek lewy:

Ognisko integracyjne na zakończenie sprzątania Tugi Użytek ekologiczny przy Zespole Szkól nr 1 w Nowym Dworze Gd.

Praca nad projektem Tunel Tugi

Sprzątanie Tugi Eko-happening w Nowym Dworze Gd

Obserwacje bobrów na Tudze Prelekcja „Mam prawo wiedzieć” o dostępie do informacji ekologicz-
nej przygotowana przez Centrum Informacji I Edukacji Ekologicznej 
w Gdańsku
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Tuga jest jednym z powodów, dla których warto mieszkać w No-

wym Dworze Gdańskim. Żeby dookoła było piękniej, od czterech 

lat kilka razy w roku udaje się zjednoczyć mieszkańców pod hasłem 

„śmieci mniej – Tudze lżej” (hasło wymyślone przez uczniów Li-

ceum Ogółnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej). Od 2004 do 2008 

roku odbyło się 10 sprzątań, w których łącznie wzięło udział prze-

szło 330 osób. Zebraliśmy w ich trakcie ponad 60 m3 śmieci. Od 

2008 roku przy wsparciu fi nansowym Urzędu Miejskiego w Nowym 

Dworze Gdańskim odbywają się w sezonie letnim regularne coty-

godniowe sprzątania rzeki.

W sprzątaniu rzeki brały udział następujące instytucje i fi rmy:

Salwinia Ekoklub przy Klubie Nowodworskim

Foto Opitz

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

Gimnazjum w Kmiecinie

Towarzystwo Kulturalne „IWA”

Sekcja Żeglarska ŻOK

załoga łodzi „Libia”

Państwowa Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

Nauka Jazdy – Grzegorz Pawłowski

lokalna redakcja Dziennika Bałtyckiego

Polski Związek Wędkarski

osoby prywatne

Sprzątanie rzeki wsparli fi nansowo i rzeczowo:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

Restauracja Nova

Restauracja Joker

Państwowa Straż Pożarna

Foto Opitz

Grupa Lotos

Hurtownia Chemiczna „Anna”

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Mariola Mika

Marek Opitz Szlak Mennonitów jest osią rozwoju turystyki na Żuławach. Na 

trasie od Gdańska do Elbląga łączy atrakcje krajoznawcze związane 

z historią osadnictwa w delcie Wisły. Ukształtowany ręką człowieka, 

harmonijny zabytkowy krajobraz oraz bardzo liczne obiekty daw-

nej kultury materialnej są największymi atrakcjami szlaku. Warte 

poznania są doskonale zachowane, nierzadko pochodzące ze śre-

dniowiecza, układy osadnicze żuławskich miejscowości, w tym licz-

ne wsie założone wokół prostokątnego placu, czyli nawsia. Spośród 

obiektów architektonicznych na uwagę zasługują wspaniałe domy 

podcieniowe, których forma na Żuławach osiągnęła szczyt rozwoju, 

oraz tzw. zagrody holenderskie. Bardzo liczne są gotyckie kościoły 

lub ich ruiny, dawne cmentarze mennonickie oraz inne budowle 

sakralne. Wielką gratkę dla turysty stanowią urządzenia hydrotech-

niczne: stacje pomp odwadniających, kanały, śluzy, wrota i wały 

przeciwpowodziowe oraz mosty podnoszone i obrotowe. Central-

nym punktem Szlaku Mennonitów jest Muzeum Żuławskie w No-

wym Dworze Gdańskim oraz jego fi lia w Cyganku. Zgromadzono 

w nim interesujące zbiory historyczno-etnografi czne oraz urządzo-

no lapidarium nagrobków i kamieni nagrobnych.

Mennonici, członkowie anabaptystycznego ruchu religijnego, 

przybyli na Żuławy z Niderlandów na początku szesnastego wieku. 

Zachowywali surowe obyczaje i zasady życia, nie uznawali służby 

wojskowej, nie przyjmowali urzędów, nie składali przysiąg... Ucie-

kając przed prześladowaniami znaleźli tutaj swoją nową ojczyznę. 

Doceniono ich umiejętności w zakresie osuszania i zagospodaro-

wywania żyznych i urodzajnych, ale podmokłych, gruntów. Cięż-

ka praca przynosiła wspaniałe efekty: kolejnym pokoleniom coraz 

większe bogactwo, a Żuławom nadzwyczajny rozwój gospodarczy. 

Najbardziej radykalna część mennonitów, nie godząc się z rygorami 

totalitarnego państwa pruskiego, wyemigrowała pod koniec osiem-

nastego wieku do Rosji, a następnie do Ameryki. Pozostali ulegli 

z czasem stopniowej germanizacji. W wyniku drugiej wojny świato-

wej mennonici, tak jak wszyscy mieszkańcy Żuław, zostali zmuszeni 

do opuszczenia tej ziemi.

Opis Szlaku Menonitów w województwie pomorskim. 
Szlak, oznakowany jako szlak czarny, rozpoczyna się w Gdańsku 

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i po-

łożonym nieopodal, u podnóża Biskupiej Górki, dawnym kościele 

mennonickim. W części Żuław Gdańskich (lewobrzeżnych) liczy 34 

km długości. 

Pierwszym obiektem zabytkowym na Szlaku jest klasycystyczny 

kościół o konstrukcji szkieletowej z 1819 roku. Do 1945 roku był 

domem modlitwy gdańskiej gminy mennonickiej. Dalej udajemy 

się w kierunku Urzędu Marszałkowskiego, a stamtąd do dzielnicy 

Olszynka – żuławskiej części Gdańska, gdzie zachował się ceglany 

dwór klasycystyczny z 1802 r. z ozdobną drewnianą werandą. Po 

przejściu na drugą stronę Motławy, idąc wzdłuż rzeki, dochodzimy 

do Krępca. Po drodze mijamy charakterystyczne dla Żuław zagro-

dy holenderskie. Następnie przez Mokry Dwór dochodzimy do wsi 

Wiślina. Na terenie cmentarza niegdyś związanego z nieistniejącym 

już gotyckim kościołem, znajduje się pieczołowicie odrestaurowa-

Sprzątania rzeki 2004–2008
krótkie zestawienie

Przystanek na szlaku

Szlak Mennonitów
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na przez Gminę Pruszcz Gdański drewniana dzwonnica z 1792 r. 

Dolna kondygnacja mieści półkoliste otwory bramne z dwuskrzy-

dłowymi wrotami. Wewnątrz bramy na słupach konstrukcyjnych 

zachowały się napisy z okresu fundacji. 

We wsi Wróblewo położonej nieopodal, kilka kilometrów w górę 

Motławy, znajduje się szkieletowej konstrukcji kościół położony tuż 

nad brzegiem rzeki. Wzniesiony został w XVI w. jako kaplica. Dwa 

wieki został rozbudowany później do obecnego kształtu. 

Wędrówkę Szlakiem Mennonitów po gminie Cedry Wielkie 

można rozpocząć we wsi Wocławy, gdzie szlak dociera z pobliskie-

go Wróblewa położonego w gminie Pruszcz Gdański. Tutaj, wokół 

monumentalnej ruiny gotyckiego kościoła znajdują się pozostałości 

dawnego cmentarza mennonicko-ewangelickiego z XIX i XX wie-

ku z zachowanymi reliktami nagrobków i starodrzewem. Z Wocław 

udajemy się do Miłocina. 

Miłocin to typowa żuławska wieś placowa, jednak plac, czyli na-

wsie, jest już częściowo zabudowany. Najciekawszym zabytkiem jest 

wspaniały dom podcieniowy z 1731 roku. W tym miejscu jest reali-

zowany projekt Folwark Żuławski – rekonstrukcja typowej rolniczej 

zagrody żuławskiej.

Podobny dom podcieniowy, ale z roku 1720, znajduje się we wsi 

Trutnowy, kolejnym etapie wędrówki. Dzięki jego obecnemu wła-

ścicielowi jest to jednak obiekt doskonale zachowany i zadbany. We 

wsi na wschodniej ścianie gotyckiego ceglanego kościoła parafi al-

nego znajduje się oznaczenie wysokości wody powodziowej z 1829 

roku. Wewnątrz znajduje się renesansowe, manierystyczne i baro-

kowe wyposażenie z XVII i XVIII wieku. Naprzeciwko znajduje się 

barokowa plebania z 1728 roku. 

Wieś Cedry Wielkie to siedziba samorządu jednej z najbardziej 

dynamicznych gmin żuławskich. Jest lokalnym centrum obsługi 

mieszkańców i turystów. Na środku wiejskiego placu znajduje się 

odbudowany w latach 80. i 90. ubiegłego wieku gotycki kościół pw. 

św. Aniołów Stróżów z charakterystyczną dla żuławskich kościołów 

wieżą, w górnej części drewnianą. 

We wsi Leszkowy znajduje się pochodzący ze średniowie-

cza, całkowicie przebudowany w stylu barokowym, neogotyc-

kim i współcześnie, kościół pw. św. Brata Alberta. Tutaj można 

wspiąć się na wał wiślany i od strażnicy wałowej, znajdującej się 

na szczycie, udać się równoległą do szlaku trasą pieszą do miej-

scowości Kiezmark.

Na drugą stronę Wisły szlak przechodzi żelbetonowym mo-

stem oddanym do użytku w 1973 roku. Idąc prawym wałem Wisły 

dochodzimy do śluzy Gdańska Głowa, nazwanej tak od twierdzy 

kontrolującej w dawnych wiekach żeglugę na Wiśle. Dalsza część 

szlaku biegnie wzdłuż Szkarpawy do wsi Żuławki. Wraz z poło-

żoną na drugim brzegu rzeki wsią Drewnica tworzy ona żywy 

skansen budownictwa żuławskiego. Katalog zabytków tych dwóch 

miejscowości przekracza sto pozycji. Po zwiedzeniu Żuław warto 

udać się na Mierzeję Wiślaną, która stanowi niejako zamknięcie 

delty Wisły od północy. Dalsza część szlaku wiedzie nadmorskim 

lasem wydmowym u ujścia Wisły w Mikoszewie, przez Jantar, 

z powrotem wracamy na Żuławy. Asfaltową drogą docieramy po-

nownie do Szkarpawy w miejscu, gdzie wraz z Wisłą Królewiec-

ką tworzy rozgałęzienie. W miejscowości Rybina, miejscu zlotów 

żeglarskich, po przekroczeniu dwóch zwodzonych mostów, war-

to odwiedzić największą w Polsce stację pomp odwadniających 

Chłodniewo.

Po drodze do Nowego Dworu Gdańskiego w miejscowości Cy-

ganek można zobaczyć tworzony skansen żuławski. Już teraz znaj-

duje się tu lapidarium około 70 kamieni nagrobnych. 

Centralnym punktem szlaku jest istniejące od 1994 roku Mu-

zeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim. Zgromadzono 

tutaj ciekawe zbiory etnografi czno-historyczne wzbogacone inte-

resującymi wystawami. Największa opowiada historię mennonitów. 

W jednej z sal znajduje się lapidarium odrestaurowanych nagrob-

ków, głównie steli, z okolicznych cmentarzy mennonickich.

Orłowo i Lubieszewo to miejscowości o średniowiecznym rodo-

wodzie. Najciekawszymi zabytkami są tu gotyckie kościoły i domy 

podcieniowe. We wsi Stawiec spotykamy dobrze zachowany kolej-

ny mennonicki cmentarz.

Ostaszewo jest miejscowością gminną, w której znajduje się 

ruina gotyckiego kościoła spalonego w czasie wojny. W kolejnych 

wsiach żuławskich: Gniazdowo i Nowa Cerkiew zachowały się 

piękne żuławskie domy podcieniowe. Palczewo posiada jeden z kil-

ku zaledwie zachowanych w regionie wiatraków. Jest to typowy ho-

lender posadowiony na specjalnym nasypie. 

Z Palczewa niedaleko jest do wsi gminnej Lichnowy. Nad wsią 

góruje bardzo wysoka wieża gotyckiego kościoła świadcząca do dziś 

o wielkim bogactwie dawnych mieszkańców. Stanowi ona wspania-

łą dominantę krajobrazu. 

Nowy Staw jest starym żuławskim miasteczkiem. Imponuje 

rozmiarami pochodzący ze średniowiecza rynek o wymiarach 250 

metrów na 42 metry. Nad miastem góruje gotycka bazylika żu-

ławska pw. św. Mateusza. Druga wieża tej budowli ze względu na 

wybuch wojny trzynastoletniej nigdy nie została dokończona. Na 

rynku mieści się dawny zbór ewangelicki z charakterystyczną wieżą 

w kształcie ołówka. Kolejnym bardzo znaczącym etapem podróży 

jest największy na Żuławach cmentarz we wsi Stogi. Zachowało się 

tutaj około 100 steli mennonickich. Niektóre z tych nagrobków to 

prawdziwe arcydzieła sztuki sepulkralnej. Bardzo ciekawa jest rzeź-

biarska symbolika poszczególnych grobów zmuszająca się do zasta-

nowienia nad życiem i śmiercią. 

Ze Stogów widać już Malbork i wieże krzyżackiego zamku. 

Zwiedzanie tej największej w Europie budowli z cegieł jest żelaznym 

punktem każdej wycieczki. Opis zamku można z łatwością znaleźć 

w licznych przewodnikach i innych publikacjach. Z Malborka uda-

jemy się do wsi Stare Pole. W starych dokumentach zapisano, że 

mennonici z tej wsi otrzymywali plon 400 kwintali buraków cu-

krowych z hektara. Nawet dzisiaj w dobie nowoczesnych środków 

agrotechnicznych jest to wynik nie do pogardzenia. 

Ostatnim przystankiem na szlaku mennonitów w województwie 

pomorskim jest wieś Szaleniec z niewielkim, ale zadbanym i intere-

sującym cmentarzem. 

Opis Szlaku Menonitów w województwie 

warmińsko-mazurskim

Konieczne jest połączenie szlaku w województwie pomorskim 

z podobnym projektem w województwie warmińsko-mazurskim, 

gdzie elbląski oddział PTTK wytyczył okrężny Szlak Mennonitów 

o długości 63 km wzdłuż trasy: Elbląg-Jegłownik-Fiszewo-Stare 

Pole-Krzyżanowo-Kławki-Rozgart-Markusy-Balewo-Jurandowo-

Żurawie-Tropy-Raczki-Elbląg. 

Proponowany odcinek Szlaku Menonitów na Żuławach Elblą-

skich w województwie warmińsko-mazurskim powinien zawierać 

przynajmniej następujące atrakcje krajoznawcze.

Rozgart Wieś z 1355 roku zasiedlona w drugiej połowie XVI 

wieku przez mennonitów. Neogotycki kościół katolicki pw. św. Apo-

stołów Piotra i Pawła (dawniej mennonicki) tworzy interesujący ze-

spól sakralny z położoną obok dzwonnicą i dawnym cmentarzem 

ewangelicko-mennonickim. Zachowały się drewniane i murowane 

XIX-wieczne domy i zagrody holenderskie. 

Różany Wieś kilkakrotnie ponownie lokowana. Zachowało się 

kilka zagród holenderskich położonych na terpach. Znajdują się tu 

interesujące zabytki techniki: dziewiętnastowieczna stacja pomp 

o napędzie parowym (nieczynna) oraz most stalowo-betonowy 

z 1912 r.

Kępniewo Założona w średniowieczu wieś, ponownie zasiedlo-

na około 1590 roku. Dosyć licznie zachowały się układy dawnych 

zagród holenderskich, w większości pochodzącej z drugiej połowy 

XIX wieku. Na cmentarzu mennonickim założonym w końcu XVIII 

w. zachowały się nagrobki w formie cippusów i steli.

Markusy Wieś założona w 1363 r. W 1590 we wsi osiedli meno-

nici. Zachowały się domy i zabudowania gospodarcze typu holen-

derskiego z XIX i początku XX wieku, niektóre z nich drewniane. 

Cennym zabytkiem jest dom podcieniowy z 1789 r. Zachował się 

niedawno odrestaurowany cmentarz pomennonicki. 

Żółwiniec Nad jeziorem Druzno znajduje się drewniana wie-

ża widokowa, z której roztacza się wspaniały widok na tafl e wody 

i przybrzeżne zarośla. Wspaniałe miejsce do obserwacji przyrody. 

Węgle–Żukowo Wieś założona 1557 roku przez menonitów.. 

Zachował się budynek zajazdu „Trzy Róże”, pamiętający okres 

przedwojenny, kiedy to do przystani na jeziorze Druzno zawijały 

statki wycieczkowe.

Jezioro Wieś założona w 1590 r. przez osadników holender-

skich. Większość zabudowy (rozproszonej, na terpach) pochodzi 

z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. W kościele katolickim 

z XIX wieku zachowała się renesansowa kazalnica oraz prospekt 

organowy. Obok pustego kościoła pomennonickiego z 1899 r. znaj-

duje się cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami. Na rzece Tynie 

znajduję się oryginalny dwuprzęsłowy most podnoszony z 1895 r. 

o konstrukcji kratownicowej.

Rezerwat przyrody Jezioro Drużno – faunistyczny rezerwat 

przyrody utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wod-

nego i błotnego (około 160 gatunków) na obszarze 3021,6 ha (w 

tym 1700 ha tafl i wodnej) w 1966 roku. Rezerwat obejmuje akwen 

jeziora Druzno wraz z okolicznymi terenami.

Tropy Przed zasiedleniem przez osadników mennonickich wieś 

nosiła początkowo charakter rybacki. Prawie w całości zachowała 

się historyczna zabudowa, głównie domy podcieniowe. Charaktery-

styczny jest rzadko spotykany układ zabudowy wzdłuż drogi wod-

nej – kanału, nazywany ulicówką wodną. 

Raczki Elbląskie W tej wsi znajduje się najniżej położone ozna-

kowane miejsce w Polsce o rzędnej – 1,8 m ppm. Zachowało się 

kilka starych drewnianych domów i zagród holenderskich z XIX 

wieku. 

Elbląg Śladami obecności mennonitów w tym mieście są dwa 

zachowane domy modlitwy. W kamienicy przy ul. Garbary 12 sala 

modlitw menonitów urządzona była na piętrze. Posiadała emporę 

oraz pomieszczenie na poddaszu połączone klapą w podłodze z salą 

modlitw używane dla liczniejszych zgromadzeń. Drugi elbląski ko-

ściół mennonitów wybudowany został w 1890 roku na Wyspie Spi-

chrzów. Obecnie mieści się tu kościół polskokatolicki.

Kanał Elbląski to niezwykła pod względem krajobrazowym 

i technicznym zabytkowa budowla hydrotechniczna. Został wy-

budowany w latach 1845–1860 według projektu inżyniera Georga 

Jacoba Steenke, głównie dla potrzeb transportu towarów, zwłaszcza 

drewna. Znajdują się tu unikatowe w skali światowej rozwiązania 

techniczne. Dzięki systemowi pięciu pochylni (Całuny, Jelenie, Ole-

śnica, Kąty, Buczyniec) statki pokonuję różnicę luster wody prze-

mieszczając się z jeziora Druzno do położonego 100 m wyżej jeziora 

Piniewo. Statki przy pomocy górek wyciągowych transportuje się na 

specjalnych platformach, ustawionych na szynach ciągniętych sta-

lowymi linami przy wykorzystaniu energii z turbin wodnych. 

Urządzenia techniczne kanału są nadal sprawne. Całkowita 

długość kanału wynosi 127,5 km. Łączy on rzekę Drwęcę i jezioro 

Jeziorak z jeziorem Druzno, rzeką Elbląg i z Zalewem Wiślanym. 

Obecnie kanał Elbląski nie odgrywa większej roli gospodarczej, za 

to stanowi unikatową w skali światowej atrakcję turystyczną. Po Ka-

nale odbywa się regularny ruch statków wycieczkowych, z pokładu 

których można podziwiać interesujące obiekty techniczne i wspa-

niałe krajobrazy. W celu ochrony walorów tego obiektu utworzono 

Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, który dostar-

cza zwiedzającym niezapomnianych wrażeń. 

Grzegorz Gola

Mapa „Na Szlaku Menonitów”. Wydawca Gmina Cedry Wielkie
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Inspiracją do zaprojektowania tablic informacyjnych na Szlaku Me-

nonitów był jeden z oryginalnych elementów bogactwa architekto-

nicznego Żuław.  Tutaj, wiele ganków, werand, szczytów domów, 

budynków gospodarczych, portali miało swoje unikalne drewniane 

zdobienia wycinane w desce. Była to jedna z cech charakterystycz-

nych budownictwa regionalnego. Dawni mieszkańcy prześcigali 

się w fantazyjnych ornamentach umieszczając symbole i motywy 

zaczerpnięte z przyrody: powoje, kwiaty, zwierzęta... Metoda, jaką 

przed laty stosowano do wycinania skomplikowanych wzorów, 

opierała się na użyciu cienkiej piły, tzw. laubzegi (z niemieckiego 

Laubsäge, od Laub „liście” i Säge „piła”), po polsku nazywanej też 

„lisim ogonem”. Dlatego też wycinane zdobienia nazywane są laub-

zekinowymi. 

Tablice informacyjne „laubzekinowe” na Szlaku Mennonitów 

stały się obecnie charakterystycznym składnikiem krajobrazu re-

gionu. Wizualnie są spójne z zasadami projektowania grafi cznych 

form informacji turystycznej w województwie pomorskim. Wyko-

nane z drewnianych kantówek impregnowanych ciśnieniowo mają 

zapewnioną długą żywotność. Osadzone w kielichach ocynkowa-

nych oparły się już niejednej żuławskiej wichurze. 

Do 2008 roku, w ramach projektów fi nansowanych przez Samo-

rząd Województwa Pomorskiego, tablice umieszczono w następują-

cych żuławskich miejscowościach: 

Nowy Dwór Gdański – przy Starostwie Powiatowym

Nowy Dwór Gdański – dworzec kolejki wąskotorowej

Nowy Dwór Gdański – przy Muzeum Żuławskim

Cedry Wielkie – centrum wsi

Cedry Małe – centrum wsi

Wocławy – przy ruinach kościoła

Wocławy - przy szkole i dawnym cmentarzu

Miłocin – centrum wsi

Leszkowy – centrum wsi

Stogi– przy cmentarzu mennonickim

Ostaszewo – centrum wsi

Giemlice – centrum wsi

Trutnowy – centrum wsi

Kiezmark – centrum wsi

Koszwały – naprzeciw domu podcieniowego przy drodze kra-

jowej 7

Wiślina – centrum wsi

Żelichowo-Cyganek – przy cerkwi grekokatolickiej i lapidarium 

Chłodniewo – przy stacji pomp

W ramach projektów fi nansowanych z  innych źródeł podob-

ne tablice „laubzekinowe” ustawiono również w Palczewie, Stobnej 

i Wróblewie.

W samym centrum Nowego Dworu Gdańskiego, w budynku starej 

szwajcarskiej mleczarni z 1902 roku zgromadzono bardzo ciekawe 

regionalne zbiory historyczno-etnografi czne o międzynarodowym 

znaczeniu przekraczającym ich lokalny charakter. 

Muzeum Żuławskie to okruchy przeszłości ocalone w przedmio-

tach codziennego użytku i narzędziach pracy dawnych mieszkań-

ców tych ziem, to archiwum nieistniejących miejsc, zatrzymanych 

w czasie chwil z życia miasta i okolicy.

Częścią Muzeum Żuławskiego jest wirtualne Muzeum Opowie-

ści Żuławskich – swoiste archiwum, gdzie są gromadzone wspo-

mnienia, dokumenty, zdjęcia: dawnych mieszkańców Żuław, osad-

ników żuławskich po roku 1945. 

Stała wystawa muzealna „Na polskich polderach”, poświęcona 

mennonitom, opowiada o problemach i dylematach tułaczy, o przy-

stosowaniu się oraz o zachowaniu tożsamości, o mniejszości kultu-

rowej i religijnej jako sile ekonomicznej, o szczęściu i przeznacze-

niu. Ekspozycja jest wspólnym dziełem Żuławiaków i mennonitów 

z Haarlem w Niderlandach. Stała się inspiracją do wielu podobnych 

wystaw organizowanych w muzeach etnografi cznych w całym kraju 

– wszędzie tam, gdzie „olędrzy” zaznaczyli swoją obecność.

Wielkie wrażenie robi lapidarium uratowanych i pieczołowicie 

odrestaurowanych nagrobków mennonickich. Każda ze steli, wy-

sokich nawet do 2,5 metra kamiennych płyt nagrobnych, to dzieło 

sztuki zdobione symbolami i inskrypcjami związanymi z życiem 

i śmiercią. 

Jak wyglądało w międzywojniu gospodarne i dobrze urządzo-

ne miasteczko? Unikatowa, sprowadzona z Wülfrath w Niemczech, 

makieta przedstawia Tiegenhof – dawny Nowy Dwór Gdański 

–miejscowość posiadającą basen, wodociągi, dom kultury, pałac 

młodzieży ze stadionem, park miejski, szkoły średnie, przemysł eks-

portujący swoje wyroby... 

Ostatni wiatrak odwadniający na ziemiach polskich jest już nie 

do odratowania. Ze szczątków ostaszewskiego wiatraka ekspono-

wanych w muzeum, archiwalnych zdjęć i rysunków poznamy jego 

dawny wygląd i historię. Na rekonstrukcję trzeba będzie jednak 

nieco poczekać. W 2007 roku odbyła się poświęcona żuławskim 

wiatrakom konferencja Kraina Wiatraków Powraca. Wystawa opo-

wiadająca o zaginionym pracującym wiatrakowym krajobrazie żu-

ławskim odwiedziła wiele miejsc na Żuławach. 

Ciekawym eksponatem jest pozyskana w 2008 roku od Regional-

nego Zarządu Dróg Wodnych w Gdańsku, łódź strażnika wodnego, 

która po remoncie i wyposażeniu w silnik elektryczny będzie żywym 

eksponatem, częścią przygotowywanej ekspozycji poświęconej kultu-

rze technicznej i mentalnej ochrony przeciwpowodziowej Żuław. 

Muzeum Żuławskie

Działalność Muzeum Żuławskiego 
w Nowym Dworze Gdańskim (wraz z filią w Cyganku) 
w roku 2008 

Tablice informacyjne (laubzekinowe) 
na Szlaku Menonitów

Tablica informacyjna „laubzekinowa” w Leszkowach
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3 kilometry od Nowego Dworu Gdańskiego przy drodze do Ste-

gny, obok gotyckiego kościoła, obecnie cerkwi greckokatolickiej, na 

dawnym historycznym Cmentarzu 11 wsi wydobyto z ziemi i wyeks-

ponowano około 80 kamieni nagrobnych z XVII i XVIII wieku... Jest 

to, jedna z największych w Polsce, wystawa najstarszej sztuki sepul-

kralnej – Muzeum Żuławskie na otwartej przestrzeni. Od 2007 roku 

jest tu także wyeksponowana płyta epitafi jna rodziny Martens z 1622 

roku. Obok realizowana jest rekonstrukcja drewnianego domu pod-

cieniowego. Całość stanowić będzie oryginalny żuławski skansen. 

 Co roku w Muzeum Żuławskim obchodzone są Europejskie Dni 

Dziedzictwa Kulturowego, prezentowane są okazjonalnie nowe wy-

stawy nawiązujące tematyką do regionu. Dzięki aktywności Klubu 

Nowodworskiego Muzeum stało się centrum kulturalnym Nowego 

Dworu Gdańskiego. W salach Muzeum odbywają się również wie-

czorki poetyckie i sesje naukowe.

Oryginalność Muzeum Żuławskiego przyciąga wielu zagranicz-

nych turystów, także tych, których przodkowie mieszkali w delcie 

Wisły. Coraz więcej osób szuka tu swoich korzeni, znanych tylko 

z pożółkłych fotografi i. 

W 2008 r. Muzeum odwiedzili Jan Peter Balkenende – premier 

Królestwa Niderlandów oraz Bogdan Borusewicz – Marszałek Se-

natu RP.

Muzealne zbiory oglądali także ambasadorowie i konsulowie 

Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Niderlandów, Jan Styrna 

– biskup elbląski, Jan Kozłowski – marszałek województwa pomor-

skiego oraz samorządowcy z województwa pomorskiego i warmiń-

sko-mazurskiego.. 

Szacuje się, że corocznie odwiedza Muzeum Żuławskie kilka ty-

sięcy turystów i młodzieży szkolnej 

Muzeum Żuławskie prowadzone przez lokalne stowarzyszenie 

Klub Nowodworski to miejsce skutecznie promujące region. Ekspo-

naty z Nowego Dworu Gd. są wypożyczane i prezentowane w mu-

zeach Gdańska, Elbląga, Kwidzyna, Torunia, Poznania. Z Muzeum 

współpracują liczne szkoły wyższe oraz organizacje z Polski, Nie-

miec, Niderlandów a nawet Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Do spotkania się w Muzeum Żuławskiego zaprasza Klub Nowo-

dworski Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego. 

Od 13 czerwca 1994 siłami miejscowi zapaleńcy, regionaliści i hob-

biści gromadzą, przy wsparciu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdań-

ski, pamiątki przeszłości Żuław. Placówka mieści się w Nowym 

Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika 17 (tel. + 48 55 2475733). 

Czynna jest w okresie wakacyjnym codziennie, w godzinach od 9 

do 15, a w pozostałym okresie po uzgodnieniu ze społecznym ku-

stoszem, Barbarą Chudzyńską, tel. +48 55 2472401 w. 37 (UMiG 

w Nowym Dworze Gdańskim) lub +48 55 2475733. 

Barbara Chudzyńska

Grzegorz Gola

Lekcja regionalna

Ekspozycja „Kraina wiatraków powraca” Lapidarium „Cmentarz 11 wsi” w Cyganku

Rejs z Janem Kozłowskim Marszałkiem Województwa Pomorskiego 
z Muzeum Żuławskiego do lapidarium w Żelichowie-Cyganku

Wizyta radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego i Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wolontariusze w lapidarium Wystawa „Mennonici na polskim polderze”

Szczątki wiatraka odwadniającego Wizyta Jana Petera Balkenende – premiera Królestwa Niderlandów
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Nasycenie zabytkami na Żuławach jest większe niż w pozosta-

łych częściach województwa. Z 1700 obiektów zabytkowych w wo-

jewództwie pomorskim aż 249 zlokalizowanych jest na terenie Żu-

ław (14,65%). Żuławy odwiedza ok. 15% wszystkich turystów przy-

jeżdżających na teren województwa pomorskiego. Gości przyciąga 

głównie nadmorskie położenie, wielość rzek oraz specyfi czny żu-

ławski krajobraz. Rozwój turystyki, a co za tym idzie wzrost gospo-

darczy tego regionu, zależy m.in. od stanu obiektów zabytkowych, 

z których ponad połowa nie jest przystosowana do zwiedzania. 

W pierwszych latach XX w. w Nowym Dworze Gdańskim wybudo-

wana została mleczarnia przy ówczesnej ul. Rossgarten (ob. ul. Koperni-

ka). Obecnie zabytek ten jest w posiadaniu Miasta i Gminy Nowy Dwór 

Gdański – jednostki samorządu terytorialnego, która podjęła inicjatywę 

odnowienia omawianego zabytku. Wartość historyczna i architektonicz-

na budynku jest bardzo wysoka. Obiekt jest wpisany do rejestru zabyt-

ków. W niszczejącym budynku mieści się izba pamięci Żuław, popular-

nie nazywana „Muzeum Żuławskim”. Izba ta od 1994 roku prowadzona 

jest przez lokalną organizację pozarządową Stowarzyszenie Miłośników 

Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski. 

W nieprzystosowanych do eksponowania pomieszczeniach pre-

zentowane są m.in. przedmioty codziennego użytku, narzędzia pra-

cy dawnych mieszkańców Żuław i ocalałe dziedzictwo menonitów, 

przeniesione z okolicznych zabytkowych opuszczonych nekropolii. 

Stałe ekspozycje związane są również z pszczelarstwem, masarstwem 

oraz banknotami, a ostatnio również z wiatrakami. Pracownicy izby 

pamięci gromadzą historyczne dokumenty i przedwojenne zdjęcia 

obrazujące historię tego terenu. Mimo braku przestrzeni wystawien-

niczej co roku prezentowane są nowe wystawy, a także odbywają się 

wykłady i sesje naukowe o różnych aspektach życia na Żuławach. 

W prowizorycznych warunkach obiektu w latach 1997-2002 odbyły 

się światowe zjazdy menonitów. W roku 2007 izbę pamięci odwiedzi-

ło 5000 turystów, a do połowy 2008 roku już ponad 4400.

Głównym problemem dla prawidłowego funkcjonowania za-

bytku jest jego zły stan techniczny: zawalający się dach, zniszczona 

stolarka okienna i drzwiowa, niszczejąca elewacja. Cenne zbiory 

w takich warunkach również niszczeją. Problemem jest brak miej-

sca na prezentowanie eksponatów, których z roku na rok przybywa. 

Użytkowana powierzchnia nie pozwala na pełne zaprezentowanie 

walorów poszczególnych eksponatów. Brakuje również miejsca 

i pomieszczenia na prowadzenie archiwum (zebrane do tej pory 

zbiory archiwalne nie są udostępniane wszystkim zainteresowa-

nym). Obecnie informacje na temat Żuław przekazywane są odwie-

dzającym izbę pamięci na korytarzach, a dłuższe wykłady i spotka-

nia organizowane są w pobliskich urzędach. Doskwiera też brak po-

mieszczeń warsztatowych, które są niezbędne do prowadzenia zajęć 

dla zainteresowanej młodzieży i dorosłych dotyczących np. budowy 

wiatraka, czy sposobów konserwacji zabytkowych mennonickich 

płyt nagrobnych oraz drewnianych detali architektonicznych.

W lipcu 2008 roku samorząd gminny w Nowym Dworze Gdań-

skim złożył projekt o dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego w latach 2007 – 2013, polegający na kompleksowym 

odnowieniu zabytku. Przedmiotem projektu jest adaptacja poprze-

mysłowego zabytkowego budynku, którego powierzchnia całkowita 

wynosi 1.021,18 m2, natomiast powierzchnia poddana pracom ada-

ptacyjnym (kwalifi kowana w ramach projektu) to 887,65m2. Kuba-

tura obiektu wynosi 2910 m3. Całość prac podzielona została na 

trzy główne części, tak aby wyodrębnić trzy elementy Parku:

1 – część wystawiennicza, 2 – część seminaryjno-wykładowa,

3 – część warsztatowo-dydaktyczna.

W ramach projektu przewidziana jest adaptacja dwóch po-

mieszczeń na cele warsztatowe, w których organizowane będą zaję-

cia rekonstrukcji wiatraka oraz odnawiane będą nekropolie menno-

nickie. W części warsztatowej członkowie Klubu Nowodworskiego, 

będą prowadzili prace zmierzające do odtworzenia wiatraka. Jest to 

doskonała okazja dla kolejnego pokolenia społeczności żuławskiej, 

aby poprzez naukę historii krzewić w sobie patriotyzm lokalny. Po-

nadto w warsztatach uczestniczyć będą mogli goście, turyści oraz 

inne grupy zorganizowane. Przewiduje się organizowanie imprez 

kulturowych w części warsztatowo – dydaktycznej i seminaryjno 

– wykładowej. W części warsztatowej odbywać się będą 2 rodzaje 

zajęć: „warsztat kamienia” – związany z nekropoliami Mennonitów 

i „warsztat drewna” – związany z rekonstrukcją wiatraka.

W obiekcie w sposób nowoczesny, dzięki zastosowanym inteli-

gentnym technikom wizualizacji obrazu i dźwięku, będą prezento-

wane wystawy stałe i czasowe. Przedmioty warte zobaczenia, a do tej 

pory nieudostępniane z powodu braku miejsca, ujrzą światło dzien-

ne. Ponadto w zaadoptowanym zabytku będą odbywały się wykłady 

i seminaria dotyczące tematyki nie tylko żuławskiej. W jednej z sal 

ekspozycyjnych (na II piętrze) zostanie wydzielone miejsce na ar-

chiwum żuławskie, gdzie zebrane zbiory będą udostępniane zainte-

resowanym (młodzieży, studentom, naukowcom, historykom).

Żuławski Park Historyczny będzie produktem turystycznym Żu-

ław promującym tę część województwa pomorskiego jako regionu 

o wspólnej tożsamości kulturowej i wysokim potencjale turystycznym. 

Dzięki zachowaniu i efektywnemu wykorzystaniu dziedzictwa kulturo-

wego nastąpi znaczny rozwój sektora turystyki w regionie. Park stanie 

się centrum kultury i tradycji regionu; będzie jedynym takim obiektem 

kulturowym integrującym społeczność z powiatów: nowodworskiego, 

malborskiego oraz gdańskiego. Zrekonstruowany zabytek stanie się 

centrum kultury dla całych Żuław, a działalność prowadzona w ramach 

Parku będzie miała znaczenie dla całego regionu. Realizacja projektu 

pozwoli zachować i zabezpieczyć jeden z cenniejszych obiektów Żuław 

o regionalnym znaczeniu historycznym i kulturowym. 

Dzięki powołaniu do życia Żuławskiego Parku Historycznego 

nie tylko zostanie odnowiony cenny zabytek, ale również całe Żu-

ławy zyskają nietuzinkowy obiekt, integrujący społeczność lokalną 

i przyciągający turystów. 

Kamila Bartosiak

Z inicjatywy Stowarzyszenia Żuławy gmin i powiatów żuławskich 

rok 2008 w Województwie Pomorskim i Województwie Warmiń-

sko-Mazurskim decyzją sejmików obu województw został ogłoszo-

ny Rokiem Żuław. 

Celem ustanowienia Roku Żuław 2008 jest wzmocnienie rozwo-

ju gospodarczego i społecznego Żuław delty Wisły poprzez stworze-

nie forum wspólnej, zorganizowanej i spójnej promocji. 

Stowarzyszenie Żuławy zrzeszające 22 gminy i powiaty postano-

wiło objąć patronat nad wszystkimi działaniami Roku Żuław 2008 

zapraszając do współpracy instytucje samorządowe, organizacje po-

zarządowe i przedstawicieli sektora biznesu. Zostało ustanowione 

logo promocyjne Roku Żuław 2008. 

Samorząd Województwa Pomorskiego wsparł fi nansowo wy-

brane poszczególne wydarzenia i imprezy ściśle związane z Rokiem 

Żuław 2008 na zasadach pomocy fi nansowej dla samorządów gmin-

nych i powiatowych.

Zaproponowano kalendarz najważniejszych imprez i wydarzeń 

odbywających się na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-

mazurskiego. 10 wydarzeń i imprez zostało uznane za priorytetowe.

Na potrzeby promocyjne został stworzony oryginalny gadżet, 

dostępny tylko w limitowanych seriach – płytka ceramiczna wzo-

rowana na płytkach z Delft u – słynnych kafl ach delfi ckich, które 

dawniej przyozdabiały wnętrza żuławskich domów. Tegoroczny 

żuławski kafel delfi cki jest gadżetem-pamiątką wykonaną w opar-

ciu o tradycyjne motywy i elementy dekoracyjne w kolorze błęki-

tu delfi ckiego z zastosowaniem współczesnych tematów. Może być 

dowolnie dostosowany pod względem symboliki, treści, grafi ki do 

potrzeb promocyjnych. Żuławski kafel delfi cki był poszukiwanym 

souvenirem podczas Jarmarku św. Dominika, wzbudzając uznanie 

zwłaszcza u turystów zagranicznych.

Uzasadnienie koloru i kształtu znaku Żuławy 2008

Logotyp jest w kolorze błękitu delfi ckiego. Nawiązuje do słynnych 

kafl i, tzw. delft ów – płytek z Delft u (miasta w Holandii). Były to 

drogie ozdoby ścian, często znajdujące się w tradycyjnych domach 

żuławskich. 

Żuławski Park Historyczny 
– nowa jakość w Nowym Dworze Gdańskim

Rok Żuław

Stowarzyszenie Żuławy – gmin i powiatów żuławskich 
– w inicjatywie Rok Żuław 2008  
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Sylweta wiatraka, ujęta w perspektywie od dołu (śmigi wiatraka, 

ze względu na jego wysokość wydają się wtedy nie mieć jednakowej 

długości), została wzięta od nie istniejącego, wyjątkowego w swym 

pięknie i zaawansowaniu technicznym, wiatraka odwadniającego 

stojącego ongiś na polach Gdańska-Oruni. Napędzał on pompę od-

wadniającą ślimakową, czyli z tzw. śrubą Archimedesa (w logotypie 

śruba jest symbolizowana przez napis Żuławy2008).

Fala przy podstawie wieży symbolizuje nieustającą walkę z ży-

wiołem wodnym, który gotów jest w każdej chwili zatopić znaczną 

część Żuław.

Ustawienie zatrzymanych skrzydeł wiatraka w pozycji ukośnej 

w stosunku do płaszczyzny ziemi (jak w logotypie) oznacza krótką 

przerwę w pracy, najczęściej na świętowanie. Jest taki zwyczaj (jeśli 

przy takim ustawieniu skrzydeł rozwieszone są między nimi kolo-

rowe girlandy, jest to oznaka dłuższego święta).

Zbigniew Piórkowski,

Janusz Goliński

Grzegorz Gola

Wykaz imprez i wydarzeń kluczowych w ramach Roku Żuław 2008

Sesja połączona Sejmiku 

Województwa Pomorskiego 

i Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

2008.06.30 Malbork Starostwo Powiatowe w Malborku, 

Urząd Miejski w Malborku, 

Muzeum Zamkowe w Malborku

Skarby Depresji 2008.06 Festyn rekreacyj-

no-kulturalny

Zwierzno, 

Powiat Elbląski

Starostwo Powiatowe w Elblągu, 

Urząd Gminy Elbląg, 

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie

Mistrzostwa Świata 

w Poławianiu Bursztynu

2008.07 zawody, 

konferencja

Jantar 

gmina Stegna

GOKSTiR Stegna, 

Urząd Gminy w Stegnie

Oblężenie Malborka 2008.07.17…20 Plener, 

impreza plenerowa

Malbork Muzeum Zamkowe w Malborku

Dzień Żuławski 

na Jarmarku 

Dominikańskim

2008.08 Festyn rekreacyj-

no-kulturalny

Gdańsk Urząd Miasta Gdańska, 

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

Open Delta 2008 

– Wokół rzek

2008.08.29...30 konferencja, 

wystawa, plener

Nowy Dwór Gdański Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd.

Uroczyste Obchody 

Rocznicy Wybuchu 

II Wojny Światowej

2008.09.01 impreza 

patriotyczna

Malbork-Kałdowo, 

Szymankowo 

gmina Lichnowy

Gmina Lichnowy, 

Polskie Koleje Państwowe SA, 

Główny Urząd Ceł

Dożynki Wojewódzkie 2008.09.15…16 festyn i targi Stare Pole Starostwo Powiatowe w Malborku, 

PODR Stare Pole

Konferencja naukowa 

pt. ,,Gotyk na Żuławach’’

2008.10 Konferencja Elbląg, 

Malbork, 

Cedry Wielkie

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu 

w Cedrach Wielkich, 

Urząd Gminy Cedry Wielkie, 

Urząd Miejski w Malborku

Żuławski festiwal 

kulinarny 

2008.12. wystawa, 

degustacja

Malbork, 

Pruszcz Gdański 

Starostwo Powiatowe w Malborku, 

Starostwo Powiatowe w Pruszczu 

Gdańskim, 

Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie

Prezentacja dorobku kulturalnego gmin i powiatów żuławskich – 13.8.2008r., fot. Bartosz Sokolowski

Zespół fl ażoletów z Nowego Stawu Zespół Bursztynki z Nowego Dworu Gdańskiego

Orkiestra dęta z Nowego Stawu Występ mażoretek z Płośnicy

Jarmark Dominikański w dniach 26.07-17.08 b.r., Wystawa o Żuławach przy stoisku Żuławskim, fot. Maria Gierszewska
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Stowarzyszenie Żuławy – gmin i powiatów żuławskich obejmując 

patronat nad Rokiem Żuław 2008 nie powołało centralnego biura, 

które miałoby za zadanie koordynować całość poszczególnych im-

prez i wydarzeń. Zarząd Stowarzyszenia Żuławy postanowił jedynie 

opracować wstępny kalendarz wydarzeń oraz ustanowił logo pro-

mocyjne. 

Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka spośród dużej ilości wy-

darzeń i imprez, które miały miejsce w ramach Roku Żuław 2008.

Jednym z ważniejszych wydarzeń promujących Rok Żuław 2008 

było stoisko promujące Żuławy podczas Jarmarku św. Dominika 

w Gdańsku w dniach od 23 lipca do 17 sierpnia. Samorządy żuław-

skie przekazały na wyposażenie stoiska ulotki, albumy i materiały 

i gadżety promocyjne. Każdy odwiedzający stoisko mógł sobie tutaj 

zrobić pamiątkowe zdjęcie. W zamian za dotarcie do stoiska i oka-

zanie ulotki promującej stoisko można było otrzymać oryginalny 

kafel wzorowany na płytkach z Delft . Z okazji Jarmarku wydano 

mapę Żuław przedstawiającą Szlak Menonitów. Eksponowany był 

„nowy” ludowy strój żuławski. Obok wystawiono okolicznościowe 

wystawy fotografi czne. Kulminację żuławskiego uczestnictwa w Jar-

marku była prezentacja dorobku kulturalnego na głównej scenie na 

Targu Węglowym 13 sierpnia. Wystąpił m.in. Zespół Taneczny Gej-

zer i Orkiestra Dęta z Nowego Stawu, chór „Bursztynki” z Nowego 

Dworu Gdańskiego, Żeński Chór i Zespół Taneczny Mix z Cedrów 

Wielkich oraz gościnnie – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Pło-

śnicy wraz z zespołem mażoretek. Koordynacją całości wydarzenia 

zajmował się Urząd Gminy w Cedrach Wielkich oraz Starostwo Po-

wiatowe w Pruszczu Gdańskim. 

W trwającym Roku Żuław 2008 na gospodarza Samorządowo-

Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego zostało wybra-

ne Stare Pole. Wojewódzkie święto plonów odbyło się 14 września, 

na terenie miejscowego oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. Obchody inaugurowała polowa msza święta. W uro-

czystościach wzięli udział biskupi diecezji elbląskiej, pelplińskiej, 

koszalińskiej oraz archidiecezji gdańskiej. Nie zabrakło również 

Marszałka Województwa i Wojewody Pomorskiego Wojewódzkie 

dożynki zaplanowano na niedzielę, ale w ten sam dzień i w sobotę 

na terenie PODR odbywały się XIV Jesienne Targi Ogrodniczo-Na-

sienne. Stare Pole przeżyło oblężenie tłumnie przybyłych mieszkań-

ców Pomorza.

Radni sejmików wojewódzkich: pomorskiego i warmińsko-ma-

zurskiego wspólnie uczestniczyli w konferencji pod nazwą: „Instru-

menty rozwoju miast i gmin żuławskich – oczekiwania a rzeczy-

wistość”, która odbyła się 22 września w Malborku . Spotkanie do-

tyczyło spraw samorządowych, turystycznych oraz dróg wodnych 

i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Przedstawiciele gmin żu-

ławskich mieli okazję przypomnieć o swoich bolączkach władzom 

wojewódzkim, a nawet państwowym, gdyż do Malborka przyjechał 

Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu. Uczestnicy konferencji nie 

mieli wątpliwości, że rozwój Żuław nie jest możliwy bez nawiązania 

do tutejszego dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Równolegle 

z konferencją odbywały się też posiedzenia komisji stałych sejmiku 

naszego województwa.

Centralnym wydarzeniem Roku Żuław 2008 w stolicy Żuław 

– Nowym Dworze Gdańskim był festiwal Open Delta 2008 odby-

wający się pod hasłem „Wokół rzek”. W dniach od 29 do 31 sierpnia 

odbyły się konferencja, plener malarski, wystawa oraz koncerty mu-

zyczne. Można było posłuchać m.in. koncertu Sławomira Łosow-

skiego, zespołu muzycznego z czeskiego miasta Velká nad Veličkou 

i oraz zespołu Sambora Dudzińskiego

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim zorganizował 7 

czerwca Dzień Żuław w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdań-

sku. Podczas wydarzenia można było obejrzeć fi lm „Kraina Wiatra-

ków Powraca” oraz wystawę fotografi i o tematyce żuławskiej. Zapre-

zentowały się również: chór „Bursztynki” i zespół Capella Antiqua 

da Camera z Drewnicy.

Malborski projekt „Żuławskie pejzaże” zakładał rozpropagowa-

nie walorów Żuław w mediach, wystawach, wydawnictwach. W jego 

ramach obyły się dwie edycje plenerów fotografi cznych – letni i je-

sienny oraz konkursy fotografi czne, wydany został album fotogra-

fi czny oraz zorganizowano wystawę poplenerową. Uczestnikami 

były osoby zaproszone przez Starostwo Powiatowe w Malborku: 

członkowie stowarzyszeń i forów fotografi cznych oraz członkowie 

ZPAF – okręg Gdański. Ich zadaniem było stworzenie bogatej do-

kumentacji fotografi cznej walorów Żuław Malborskich, ze szczegól-

nym uwzględnieniem miejsc łączących walory krajobrazowe, histo-

ryczne (architektura) oraz elementy kształtujące współczesny obraz 

Żuław. Projekt zastał zakończony cyklem wystaw fotografi i. 

W Malborku odbyła się zorganizowana przez Starostwo Powia-

towe w Malborku i Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Malborskiego 

sesja popularnonaukowa pt. „Jesteśmy stąd”. Podczas sesji ogłoszono 

także wyniki konkursu literackiego „Jesteśmy stąd – dom na Żuła-

wach”. Laureaci (uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

i dorośli) odebrali nagrody za prace, w których opisali m.in. swoje 

lub swoich bliskich przybycie na tzw. Ziemie Odzyskane i pierwsze 

lata osadnictwa.

Wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym był Pierwszy Żuławski 

Rajd Rowerowy, który odbywał się na całych Żuławach w trzech 

etapach: od 6 do 8 czerwca, od 11 do 12 sierpnia oraz od 13 do 

14 września. Do organizacji włączyły się samorządy żuławskie oraz 

liczne organizacje pozarządowe oraz szkoły. 

Szczególnie uroczysty charakter miała doroczna impreza or-

ganizowana 28 czerwca w Markusach przez Starostwo Powiatowe 

Wybrane imprezy i wydarzenia 
Roku Żuław 2008 

w Elblągu i Urząd Gminy w Markusach – Skarby Depresji 2008. 

Impreza ma charakter festynu oraz zawodów między urzędnikami 

samorządów żuławskich o tytuł „Najbardziej Depresyjnej Gminy 

w Polsce”. W tym roku została wzbogacona o konferencję promują-

cą dziedzictwo kulturowe i historię Żuław Elbląskich. 

Żuławsko-nadmorska Gmina Sztutowo była organizatorką II 

Ogólnopolskich Imienin Piotra i Pawła. Podczas dwóch dni impre-

zy zorganizowano wypłynięcie udekorowanymi łodziami na Zalew 

Wiślany, wysłuchano koncertu zespołu Bayer Full a podczas wspól-

nej biesiady częstowano wędzonymi rybami. Charakter festynu ro-

dzinnego miał 9. Piknik Królewski nad Wisłą Królewiecką w Sztu-

towie. Współorganizatorem zabawy była miejscowa OSP. 

Bardziej obszerne podsumowanie imprez i wydarzeń Roku Żu-

ław 2008 zostanie przedstawione w pierwszym kwartale 2009 r.

Maria Gierszewska

Aldona Godek

Grzegorz Gola, 

Małgorzata Grosicka

Łukasz Ptasznik

Małgorzata Wrycza
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Od początku swego istnienia Klub Nowodworski kładł duży na-

cisk na rozwijanie kontaktów międzynarodowych. Zaowocowało to 

wieloma cennymi inicjatywami, głownie z partnerami z Niemiec, 

Niderlandów oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Rok 2008 był rokiem kontynuacji współpracy. 

Najważniejszym wydarzeniem o randze międzynarodowej 

w dotychczasowej działalności Klubu Nowodworskiego była wizyta 

w Muzeum Żuławskim 25 marca 2008 roku Jego Ekscelencji Jana 

Petera Balkenende – premiera Królestwa Niderlandów. Premiero-

wi towarzyszył minister ds. europejskich Frans Timmermans oraz 

liczna grupa doradców i dziennikarzy niderlandzkich. Premiera 

Balkenende zainteresowało w jaki sposób Klub Nowodworski opie-

kuje się dziedzictwem kulturowym Żuław, w szczególności, mają-

cym swoje korzenie w Niderlandach. Z uznaniem wypowiadał się 

o pracy stowarzyszenia w dziele zachowania spuścizny kulturowej 

mennonitów. W muzealnym lapidarium podziwiał kunszt renowa-

cji uratowanych zabytkowych nagrobków pochodzących z dawnych 

cmentarzy mennonickich. Podczas zwiedzania stałej wystawy o hi-

storii mennonityzmu premier skosztował, zgodnie ze starym gdań-

skim rytuałem, słynnej jałowcówki Stobbes Machandel produkowa-

nej w stolicy Żuław od 1776 roku. 

Współpraca Klubu Nowodworskiego z organizacjami holender-

skimi trwa już od wielu lat. Pośród gości z całego świata w 2008 

roku odwiedzających Muzeum i jego fi lię – skansen w Cyganku 

był również Marnix Kropp – ambasador Królestwa Niderlandów 

w Polsce, Magdalena Pramfelt – Konsul Honorowy Królestwa Ni-

derlandów w Gdańsku oraz liczne grupy niderlandzkie. Owocem 

współpracy nowodworsko-niderlandzkiej była m.in. konferencja 

Kraina Wiatraków Powraca, która odbył się we wrześniu 2007 roku. 

Na zaproszenie Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 16 

kwietnia 2008 r Żuławy zwiedzili w asyście przedstawicieli Klubu 

Nowodworskiego członkowie holenderskiego Komitetu Naukowe-

go Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego w ramach ICOMOS‘u (In-

ternational Council on Monuments and Sites) – Międzynarodowej 

Rady Ochrony Zabytków. Goście interesowali się głównie stanem 

zachowania żuławskich domów podcieniowych, cmentarzy pomen-

nonickich oraz innych śladów osadnictwa holenderskiego w delcie 

Wisły. Na początku czerwca 2008 r. Klub Nowodworski został za-

proszony przez niderlandzką delegację rządową do wzięcia udziału 

w konsultacjach nt. sposobów ochrony wspólnego dziedzictwa pol-

sko-niderlandzkiego.

W 2008 roku Muzeum Żuławskie odwiedziła także Ute Minke-

König – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdań-

sku 

Poniżej zapis innych międzynarodowych wydarzeń roku 2008 

roku.

W styczniu, dzięki pośrednictwu Klubu Nowodworskiego, ro-

dziny Heidebrecht i Wilke przekazały dary dla Domu dla Dzieci im. 

Sybiraków w Szymonowie. Podczas pobytu na Żuławach zwiedzono 

Muzeum Żuławskie oraz zorganizowano wspólny wyjazd do Mar-

kus. Kolejne dary zostały przekazane w lipcu. Odbiorcami byli Dom 

Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy oraz Stowarzyszenie na rzecz 

Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Nowym Stawie. 

Klub Nowodworski wspólnie z Żuławskim Towarzystwem Spor-

towym zorganizował w lutym wyjazd młodzieżowych grup sporto-

wych na turniej piłkarski do partnerskiego miasta Nowego Dworu 

Gdańskiego – Hennef. W ramach rewizyty w sierpniu Nowy Dwór 

Gdański odwiedza Günter Kretschmann wraz sześcioosobową gru-

pą działaczy sportowych.

Na wniosek Klubu Nowodworskiego Julius Robert Hinz, były 

mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego został wyróżniony na-

grodą Starosty Nowodworskiego za zasługi w dziedzinie rozwo-

ju kontaktów pomiędzy byłymi i obecnymi mieszkańcami Żuław. 

W uroczystości wręczania nagrody uczestniczyli: małżonka laure-

ata – Hannelore Hinz oraz przedstawiciele stowarzyszenia Geme-

innütziger Verein Tiegenhof – Kreis Großes Werder e.V zrzeszają-

cego byłych mieszkańców Żuław i Nowego Dworu Gdańskiego na 

czele z przewodniczącym Rudolfem Stobbe. W tym samym dniu 

w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gd. 

odprawiono dziękczynną Mszę św. w intencji Juliusa Hinza, obcho-

dzącego 75. urodziny. Byłemu ministrantowi, który służył w tym 

kościele, proboszczowie nowodworskich parafi i, ks. dziekan Antoni 

Mikielewicz oraz ks, Dariusz Juszczak. Julius Hinz odwiedził Żu-

ławy ponownie w lipcu wraz z grupą byłych mieszkańców Żuław. 

Jednym z punktów pobytu było przepłynięcie po Tudze jachtem 

Mały Holender. 

Odkrycie wielu nieznanych wcześniej dokumentów i fotografi i 

Żuław, poznanie wielu ciekawych opowieści o codziennym życiu 

dawnych mieszkańców delty Wisły oraz odwiedzenie Muzeum Hi-

storii Rosyjskich Niemców to efekt dwudniowej (19–21 kwietnia 

2008 r.) wizyty przedstawicieli Klubu Nowodworskiego w Niem-

czech – w Bielefeld i okolicy. 

Spotkanie w muzeum prowadzonym przez Stowarzyszenie na 

rzecz Rosyjskoniemieckiej Kultury i Folkloru (Verein für russland-

deutsche Kultur und Volkskunde e.V. Detmold), będącym pod opie-

ką dr Kathariny Neufeld, było okazją do poznania wielu ciekawych 

aspektów historii Żuław. Bardzo interesujące były rozmowy z ro-

dziną Rempel, której drzewo genealogiczne, splecione już współ-

cześnie z Klausem Frassą – Mazurem z Polski, ma swoje korzenie 

w Cyganku koło Nowego Dworu Gdańskiego. 

Podczas wizyty w Bielefeld nie obeszło się bez spotkań z przed-

wojennymi mieszkańcami Żuław. Udało się pozyskać zasoby pry-

Międzynarodowa działalność 
Klubu Nowodworskiego 
w 2008 roku

watnych archiwów, które przekazane do zasobów Muzeum Żuław-

skiego wzbogacą naszą wiedzę o regionie. Między innymi, korzysta-

jąc z uprzejmości Käthe Wiens, udało się odkryć nieznane wcześniej 

zdjęcia wnętrza kościoła mennonickiego w Cyganku. 

Delegacja Klubu Nowodworskiego w składzie Harry Lau, Marek 

Opitz i Grzegorz Gola złożyła kwiaty na grobie Hermanna Spode, 

który włożył wiele wysiłku w przełamaniu początkowych oporów 

w nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy byłymi i współcze-

snymi mieszkańcami Żuław. 

Hilde Spode, wdowa po potomku nowodworskich organistów, 

przekazała Klubowi Nowodworskiemu część bardzo bogatego ro-

dzinnego archiwum. 

Ze strony niemieckiej pobyt zorganizował, w porozumieniu 

z Bolesławem Kleinem, Heinz Wenzel mieszkający w Bielefeld były 

mieszkaniec Starych Babek, znany również u nas z czynnego umi-

łowania piłki nożnej.

Czterdziestoosobowa grupa mennonitów ze Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki pod przewodnictwem prof. Petera Klassen z Uniwer-

sytetu Fresno w Kalifornii odwiedziła w maju Muzeum Żuławskie. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Na polskim 

polderze” oraz lapidarium w Cyganku. Podczas pobytu zwiedzono 

także dawne cmentarze mennonickie w Stogach, Orłowie i Ryjewie 

oraz żuławskie domy podcieniowe. Kolejna grupa amerykańskich 

menonitów odwiedziła Żuławy w czerwcu.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Verein für Europäische 

Städte-Partnerschaft en Hennef e. V. powołanym dla współpracy 

miast bliźniaczych Hennef i Nowego Dworu Gdańskiego podczas 

obchodów Tygodnia Europejskiego w Hennef miasto to odwiedziła 

52-osobowa delegacja mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego. 

Goście z Niderlandów przybywają na Żuławy skierowani przez 

zamieszkałych i prowadzących działalność hotelarską w Zdrojewie k. 

Nowego na Kociewiu Krystynie i Janie van Gijlswijk. Pięć kolejnych 

holenderskich grup wycieczkowych zwiedza Muzeum Żuławskie, ko-

rzystają z kolejki wąskotorowej oraz podziwiają żuławskie zabytki. 

Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie w czerwcu tablicy pamiąt-

kowej na odrestaurowanej przez Fundacje Pobóg bramie dawnego 

cmentarza mennonickiego w Rozgarcie (gmina Gronowo Elbląskie). 

To kolejne miejsce na mapie Żuław, gdzie mieszkańcy przyjmują histo-

rię dawnych pokoleń osadników żuławskich jako swoją. Mieszkańcy 

Rozgartu uporządkowali dawny mennonicki cmentarz. Z okazji uro-

czystości z udziałem licznej grupy menonitów z Niemiec, Stanów Zjed-

noczonych Ameryki oraz Kanady i miejscowych mieszkańców odbyło 

się ekumeniczne spotkanie modlitewne w miejscowym kościele – daw-

nym mennonickim domu modlitwy, obecnie katolickim kościele pw. 

św. Piotra i Pawła. Tablica o dwujęzyczne, polskiej i niemieckiej tre-

ści: „Pamięci tu spoczywających na cmentarzu mennonickim w latach 

1891 – 1945”została ufundowana przez mennonitę Th orstena Brock-

meyera. Wydarzenie było zorganizowane wspólnie z Fundacją Pobóg 

oraz Aleksandrem Lewickim – wójtem Gminy Gronowo Elbląskie, ks. 

Dariuszem Lampkowskim i ks. Dariuszem Juszczakiem.

Czerwcowe Dni Żuław były okazją do organizacji IV Między-

narodowego Festiwalu Chórów, w którym uczestniczył chór z part-

nerskiego miasta Hennef, oraz wizyty członków Gemeinnütziger 

Verein Tiegenhof – Kreis Großes Werder e.V. Liczne grupy byłych 

mieszkańców Żuław odwiedzają Muzeum Żuławskie z fi lią w Cy-

ganku w lipcu i sierpniu. 

Klub Nowodworski współorganizował w czerwcu wizytę przed-

stawiciele gmin mennonickich z Niemiec, którzy uczestniczyli 

w imprezach organizowanych w Markusach przez Starostwo Powia-

towe w Elblągu w ramach festynu i konferencji „Skarby depresji”.

W tym samym miesiącu przedstawiciele Klubu uczestniczyli 

w uroczystościach 50-lecia Kościoła Zielonoświątkowego mieszczą-

cego się w byłym mennonickim kościele w Gdańsku. 

W sierpniu odbywa się międzynarodowe spotkanie młodzieży 

mennonickiej z Niemiec i Niderlandów z młodzieżą nowodwor-

skiego Zespołu Szkól nr 1. Młodzież porządkuje dawny cmentarz 

mennonicki w Orłowie. W ramach poznawania regionu uczestniczy 

w zwiedzaniu Muzeum Żuławskiego, Muzeum Stutthof w Sztuto-

wie oraz Muzeum Zamkowego w Malborku. Kulminacją programu 

współpracy młodzieży jest integracyjne spotkanie w Berlinie. 

We wrześniu staraniem m.in. członków Klubu Nowodworskiego 

nastąpiło oddanie do użytku pracowni do nauki zawodu kucharza 

w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. Wyposażenie kuchni 

było darem od zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły zawodowej Beru-

fl ichen Schule des Kreises Pinneberg In Elmshorn z Elmshorn w po-

wiecie Pinneberg. W uroczystości otwarcia pracowni uczestniczyli 

przedstawiciele szkoły z Elmshorn oraz inicjatorzy przedsięwzięcia 

ze stowarzyszenia Gemeinnütziger Verein Tiegenhof – Kreis Gro-

ßes Werder e.V. wraz z przewodniczącym Rudolfem Stobbe

9 września miało miejsce ważne wydarzenie. Były mieszkaniec 

Nowego Dworu Gdańskiego Julius Robert Hinz został udekorowany 

przez Horsta Köhlera prezydenta Niemiec Orderem Zasługi Republi-

ki Federalnej Niemiec (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-

land). Jedyne w Niemczech federalne odznaczenie państwowe zostało 

przyznane za zasługi społecznego zaangażowania na rzecz lokalnego 

środowiska, rozwoju w duchu przyjaźni i pojednania kontaktów mię-

dzynarodowych pomiędzy byłymi i obecnymi mieszkańcami Żuław 

i Nowego Dworu Gdański. Z tej okazji Klub Nowodworski wystoso-

wał na ręce kawalera orderu list gratulacyjny.

Bolesław Klein

Harry Lau
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Stacjonarne badania terenowe pt. Dziedzictwo kulturowe Żuław re-

alizowane były na terenie powiatu nowodworskiego i malborskiego 

w dniach 14-24 lipca 2008 r. W projekcie brali udział studenci etno-

logii z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu325 (12 osób) oraz Instytutu Et-

nologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-

nie (13 osób). Partnerem żuławskim projektu było Stowarzyszenie 

Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski. 

Po wojnie rejon Żuław całkowicie zmienił skład ludnościowy. 

Dawni gospodarze tych ziem zmuszeni byli po II wojnie świato-

wej ostatecznie opuścić te tereny, a na tereny te przybyli osadnicy 

z różnych stron Polski, w tym również z ościennych regionów oraz 

byłych Kresów II Rzeczypospolitej. Obecnie mieszkańcy Żuław bu-

dują swoją nową tożsamość regionalną. Konstruują znaki identyfi -

kacyjne nawiązując do spuścizny tych ziem, ale jednocześnie od-

wołują się do tradycji ziem, skąd przybyli ich rodzice, dziadkowie, 

pradziadkowie... 

 Specyfi ka etnologicznych badań terenowych polega na całościo-

wym spojrzeniu na kulturę badanego miejsca. Etnologia postrzega 

człowieka jako „istotę kulturową”, a kultura to pewnego rodzaju 

pryzmat, spojrzenie na rzeczywistość. W przypadku regionów, na 

terenie których nastąpiła prawie całkowita wymiana ludnościo-

wa, konstruowanie tożsamości regionalnej odbywa się w oparciu 

o doświadczenia przedstawicieli różnych kultur regionalnych i et-

nicznych. W badaniach etnologicznych badacz traktuje swoich roz-

mówców według ich własnych tzw. kulturowych punktów widzenia. 

Oznacza to przede wszystkim nienarzucanie kategorii kulturowych 

przez obserwatora-badacza oraz zauważanie zmian kulturowych, 

nie zaś koncentrowanie się tylko na materialnych artefaktach i hi-

storycznych dowodach na istnienie danej kultury.

Zasadniczym celem badań było zebranie opowieści wspomnie-

niowych osadników przybyłych na Żuławy po II wojnie światowej, 

a tym samym prześledzenie procesu kształtowania się obrazu prze-

szłości, kształtowanie się tożsamości kulturowej osób przesiedlo-

nych na obszary obce kulturowo, a także próba udzielenia odpowie-

dzi na pytania: w jaki sposób tożsamość tych osób się kształtowała? 

jakie czynniki decydowały o tej tożsamości? z jakimi elementami 

krajobrazu kulturowego identyfi kują się współcześni mieszkańcy 

Żuław? Interesowała nas także kwestia stosunku osób przybyłych 

na tereny Żuław po II wojnie światowej do zastanego dziedzictwa 

325  Badania grupy studentów z UAM w Poznaniu były kontynuacją zajęć fa-

kultatywnych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2007 

/ 2008, podczas którego studenci zapoznali się z historią osadnictwa na Żu-

ławach, specyficznym krajobrazem kulturowym, a także nabywali kompe-

tencji w zakresie metodyki badań terenowych (konstruowanie i testowanie 

narzędzi badawczych, etyka badań terenowych).

kulturowego (materialnego) oraz sposób ich adaptacji w nowych 

warunkach środowiskowych i kulturowych.

Badania realizowane były w pięciu blokach tematycznych, a każ-

demu z nich towarzyszyło narzędzie badawcze (kwestionariusz) 

składający się z kilkudziesięciu pytań:

(1) Dziedzictwo kulturowe Żuław, czyli zbieranie historii pierwszych 

osadników. Studenci mieli za zadanie dotrzeć do najstarszych mieszkańców wsi, 

wypytać ich o to jak wyglądała wieś zaraz po przybyciu, jakie były okoliczności 

przybycia, jakie wówczas panowały stosunki między osadnikami a autochtonami, 

jaki bagaż kulturowy przywieźli ze sobą osadnicy, jaka była przyczyna znalezienia 

się na Żuławach (dobrowolne osiedlenie, repatriacja itp.).  

(2) Postawy mieszkańców wsi i identyfi kacja z miejscem zamiesz-

kania, czyli zapoznanie się z opiniami mieszkańców na temat ich miejsca za-

mieszkania, poczucia jakości życia, sposobów spędzania wolnego czasu, roli 

lokalnych autorytetów, a także pytania o symbole Żuław. Ta część badań była 

realizowana na terenie Nowego Dworu Gdańskiego i Ostaszewa i stanowi uzu-

pełnienie badań ankietowych przeprowadzonych w maju w gimnazjach. 

(3) Tradycyjne pożywienie. Kwestionariusz liczył ponad 100 pytań doty-

czących metod zdobywania pożywienia, przygotowywania potraw codziennych 

i świątecznych, sposobów konserwowania i przechowywania żywności, a także 

etykiety przy stole. 

(4) Inwentaryzacja małych obiektów architektury sakralnej, czyli 

dokumentacja kapliczek i krzyży przydrożnych oraz przeprowadzenie wywiadu 

z opiekunem kapliczki/krzyża, opisanie historii i okoliczności fundacji.

(5) Tożsamość kulturowa Ukraińców, czyli historie rodzin ukraińskich, 

które przybyły na te tereny w ramach przymusowej akcji przesiedleńczej jako 

ostatnia zorganizowana grupa. Dzięki zachowanym i pielęgnowanym do dnia 

dzisiejszego tradycjom, członkowie tej wspólnoty wzbogacają etniczną i regional-

ną mozaikę kulturową Żuław. 

Podczas pobytu na Żuławach badacze odwiedzając 40 miejsco-

wości zebrali ponad 500 wywiadów, zinwentaryzowali 25 obiektów 

małej architektury sakralnej oraz uzupełnili i pozakładali karty mu-

zealne przedmiotów w Muzeum Żuławskim. Uzupełnieniem mate-

riałów jest bogaty materiał fotografi czny, dźwiękowy oraz fi lmowy, 

stanowiący unikalny obraz kultury regionalnej Żuław, zarówno tej rekonstruowa-

nej na podstawie wspomnień, jak i współczesnej. 

dr Anna Weronika Brzezińska

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania etnograficzne 
na Żuławach

Brzózki – w drodze na badania, fot. Marta Gradowska Przed Muzeum Żuławskim, fot. Anna Weronika Brzezińska

Wywiad w Marzęcinie, fot. Bartosz Stańda Ognisko w Cyganku, fot. Agnieszka Skowron

Inwentaryzacja kapliczki, fot. Agnieszka Skowron

Praca w Muzeum Żuławskim, fot. Agnieszka Skowron
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Pasjonaci Żuław, a wśród nich grupa studentów Wydziału Architek-

tury Politechniki Gdańskiej, goście z Holandii oraz bogate dziedzic-

two terenów dawnego osadnictwa olęderskiego na Żuławach, do 

tego chęci, dobra wola i wsparcie lokalnej władzy samorządowej - to 

mieszanka, która doprowadziła do odkrycia Skarbu Mennonitów.

Pod tym właśnie hasłem od 22 do 27 września 2008 roku w gmi-

nie Cedry Wielkie studenci Wydziału Architektury Politechniki 

Gdańskiej326 wraz z opiekunami naukowymi z Polski i Holandii327 

przystąpili do polsko-holenderskich warsztatów naukowych zajmu-

jąc się dziedzictwem kulturowym Żuław. Szukali nie tylko śladów 

minionych wieków zapisanych w krajobrazie, ale także ich nowego 

miejsca w życiu współczesnym. Częścią warsztatów było włącze-

nie do działań lokalnej społeczności. Uczniowie szkoły w Cedrach 

Wielkich równolegle do prac studentów tworzyli model wsi Cedry 

Wielkie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i wybranych dys-

kusjach.

Studenci pracowali w trzech podzielonych tematycznie grupach: 

krajobrazu, osadnictwa oraz poszczególnych obiektów zabytkowych 

zlokalizowanych na fragmencie obszaru żuławskiej gminy. Zaopa-

trzeni w rowery – najdogodniejszy środek transportu na płaskich 

depresyjnych terenach, pokonywali codziennie wiele kilometrów, 

by porozmawiać z mieszkańcami, odkryć miejsca po dawnych wia-

trakach, czy rozpoznać w terenie usypane przez dawnych mieszkań-

ców kopce, na których budowano siedliska zwane terpami. Zebrane 

informacje umieszczali na mapach i w notatkach, które posłużyły 

im do skonstruowania planu działań chroniących nie tylko obiekty, 

ale także krajobraz i tradycje związane z Żuławami. Pracowity dzień 

kończyli wykładami poszerzającymi ich wiedzę na temat regionu i 

gminy (w których czynny udział brały władze lokalne) oraz wspól-

nymi dyskusjami nad postępami całodziennej pracy.

Tematem rozpoznania i analiz były pozostałości dziedzictwa 

olęderskiego. Dokonano tego porównując współczesne i historycz-

ne materiały kartografi czne, fotografi czne i rysunkowe, jak również 

poprzez inwentaryzację badanego obszaru. Zlokalizowano siedliska 

mennonickie z XVII wieku i ich formy, mennonickie cmentarze 

i domy modlitwy, a także przebieg XVII-wiecznych szlaków ko-

munikacyjnych wraz z przeprawami oraz rozplanowanie głównego 

systemu melioracyjnego tak istotnego dla depresyjnego regionu. W 

326 Uczestnikami warsztatów byli studenci WA PG: Arkadiusz Laskowski 

stud. 2 roku, Łukasz Bugalski stud.2 roku, Michał Sołtysiński stud. 2 roku, 

Agnieszka Marcinkowska stud. 3 roku, Anna Łopacka stud. 3 roku, Marta 

Jedlikowska stud. 4 roku, Agnieszka Bieńkowska stud. 5 roku, Joanna Sze-

chlicka stud. 5 roku

327 Opiekunami naukowymi warsztatów byli: dr inż. arch. Bogna Lipińska,  dr 

inż. arch. Justyna Borucka, dr inż. arch. Joanna Poczobut, mgr inż. arch. 

Marta Koperska (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej) oraz 

panowie Jean-Paul Corten (National Service for Archeology, Cultural 

Landscape and Monuments the Netherlands) i Peter van Dun (ICOMOS’ 

Scientific Committee on Shared Built Heritage)

wyniku tych badań zidentyfi kowano problemy oraz określono cele 

i działania skierowane głównie do mieszkańców, których realizacją 

mogłaby zająć się gmina. Były nimi pomoc w odkrywaniu tożsa-

mości kulturowej Żuław i identyfi kowaniu się z regionem, następ-

nie zrozumienie potrzeby ochrony i opieki zabytków oraz nabycie 

umiejętności odnajdywania i wykorzystywania kulturowo-ekono-

micznych uwarunkowań rozwoju dziedzictwa kulturowego gminy.

Poszukiwanie najwłaściwszej strategii, a następnie jej zrealizo-

wanie skupiło się wokół działań, które zaproponowali uczestnicy 

warsztatów. Były to m.in.: nadawanie ulicom nazw związanych z re-

gionem i działającymi w nim ludźmi; zwiększanie dostępności do 

informacji i doradztwa na temat źródeł fi nansowania i poprawne-

go przeprowadzania inwestycji związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego, promocja działalności proregionalnych, promocja 

lokalnych artystów, a także stworzenie podstaw do rozwoju ekono-

miczno-turystycznych przedsięwzięć. Rezultatem przeprowadzo-

nych wśród ludności akcji edukacyjno-promocyjnych miałoby być, 

według studentów, pobudzenie lokalnej społeczności do podejmo-

wania działań oddolnych tak, aby zabytki stały się integralną częścią 

życia współczesnych mieszkańców. Jest to szczególnie uzasadnione 

ekonomicznie i ważne nie tylko na terenie gminy Cedry Wielkie, 

ale i całego regionu, gdyż pomennonickich obiektów chronionych 

jest coraz mniej.

Tygodniowe prace warsztatowe zamknęła całodzienna sesja 

podsumowująca z udziałem władz lokalnych, mieszkańców, a także 

zaproszonych gości, wśród których znalazła się Konsul Honorowy 

Królestwa Niderlandów w Gdańsku Pani Magdalena Pramfelt oraz 

Attaché Kulturalny Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, 

Pan Martin van Dijk. Efekty warsztatów prezentowane będą rów-

nież w trakcie konferencji naukowej ŻUŁAWY W POSZUKIWA-

NIU TOŻSAMOŚCI odbywającej się w Gdańsku 15 listopada 2008 

roku oraz  staną się jednym z elementów dyskusji na spotkaniu eks-

pertów wiosną przyszłego roku. 

Miejmy nadzieje, że odkryte na nowo przez studentów skarby 

będą świeciły dawnym blaskiem i cieszyły oczy nie tylko pasjona-

tów.

dr inż. arch. Justyna Borucka

Joanna Szechlicka

Skarby Menonitów 
– polsko-holednerskie warsztaty naukowe

Studenci pokonywali codziennie wiele kilometrów wycieczka studial-
na zorganizowana przez władze lokalne gminy Cedry Wielkie
Autor M.Soltysinski

Pracowity dzień studenci kończyli wykładami oraz wspólnymi dys-
kusjami nad postępami całodziennej pracy
Autor J. Poczobut

Ucznowie szkoły w Cedrach Wielkich równolegle do prac studentów 
tworzyli model wsi Cedry Wielkie uczniowie szkoły w Cedrach Wiel-
kich przy pracy. Autor J. Poczobut 

Zdjęcie pamiątkowe
Autor J. Poczobut

Prace warsztatowe zamknęła całodzienna sesja podsumowująca 
z udziałem władz lokalnych, mieszkańców, a także zaproszonych 
gości, wśród których znalazła się Konsul Honorowy Królestwa Nider-
landów w Gdańsku Pani Magdalena Pramfelt oraz Attaché Kultu-
ralny Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, Pan Martin van 
Dijk. Autor J. Poczobut
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Jednym z głównych trendów w euro-

pejskiej turystyce jest rosnąca liczba 

rejsów statkami żaglowymi i jachta-

mi m. in. po Morzu Bałtyckim oraz 

rozwój wodnej turystyki śródlądo-

wej. Biorąc pod uwagę dostępność 

dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu 

Wiślanego od strony szlaków śródlą-

dowych i morza, atrakcje turystyczne 

oraz walory przyrodnicze można stwierdzić, iż nie ma w Polsce dru-

giego tak odpowiedniego miejsca do uprawiania turystyki wodnej. 

Połączenia śródlądowe na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wi-

ślanego mają istotne znaczenie dla skomunikowania aglomeracji 

Gdańska zarówno z portami i przystaniami położonymi nad Zale-

wem Wiślanym, jak i poprzez Międzynarodową Drogę Wodną E 70 

z systemem dróg wodnych w Polsce i Europie Zachodniej. 

Niestety obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego nie posiada 

wystarczającej infrastruktury wodnej. Poza Zalewem Wiślanym, na 

którym występują nieliczne przystanie o niskim standardzie oraz 

przystaniami żeglarskimi w Gdańsku i Tczewie, brak jest tego typu 

obiektów. Przystanie nie tworzą spójnej i gęstej sieci infrastruktury 

wodnej, są one rozmieszczone w zbyt dużych odległościach od sie-

bie, znacznie przekraczających 6 - 8 godzinny czas żeglowania. 

Te problemy jak i szanse rozwoju turystyki wodnej w obszarze 

Delty Wisły i Zalewu Wiślanego, zwróciły uwagę wielu środowisk 

zainteresowanych rewitalizację szlaków wodnych dla potrzeb jach-

tingu, kajakarstwa czy żeglugi pasażerskiej. Między innymi Sa-

morząd Województwa Pomorskiego doceniając znacznie szlaków 

wodnych w tym regionie, podjął się roli Lidera w ponadregional-

nym projekcie „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, którego 

głównym celem jest powstanie gęstej sieci portów, przystani żeglar-

skich oraz pomostów cumowniczych.

Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” został 

uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o zna-

czeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego In-

nowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizacja wspomnianego pro-

jektu, którego szacunkowa wartość wynosi 83,6 mln zł, przewidzia-

na jest na lata 2009-2011. W projekcie udział bierze 18 samorządów 

z województw: warmińsko – mazurskiego i pomorskiego.

Projekt zakłada stworzenie unikalnego, charakteryzującego się 

wysoką jakością produktu turystycznego w postaci szlaku wodne-

go, opartego na: oryginalnej kompozycji różnych dóbr turystycz-

nych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających 

ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i 

Zalewu Wiślanego, synergii pomiędzy wyjątkowym i zróżnicowa-

nym środowiskiem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym, 

unikalnym w skali europejskiej, wysokiej jakości oraz bezpiecznej 

infrastruktury turystycznej w postaci portów i przystani żeglarskich 

oraz pomostów cumowniczych służącej zarówno aktywnemu upra-

wianiu sportów wodnych, jak również innym formom turystyki, 

kompleksowej i spójnej ofercie umożliwiającej skorzystanie z wielu 

usług w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego.

Żaden z obecnych produktów związanych z uprawianiem spor-

tów wodnych w Polsce nie oferuje tak kompleksowej oraz spójnej 

oferty. Tym bardziej, że produkt przewiduje zastosowanie ujedno-

liconych rozwiązań w zakresie: przestrzenno-technicznym, iden-

tyfi kacji wizualnej (logo, wspólna nazwa, standardy grafi czne ma-

teriałów promocyjnych i grafi cznych) oraz informacji i promocji 

(strona internetowa, tablice informacyjne, materiały promocyjne 

i informacyjne, wydarzenia i imprezy cykliczne). 

Rys. 1. Lokalizacja zadań projektu „Pętla Żuławska – rozwój tury-
styki wodnej”

Źródło: Studium wykonalności projektu „Pętla Żuławska - rozwój 
turystyki wodnej”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskie-
go, Gdańsk 2008

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna infrastruk-

tura żeglarska umożliwiająca cumowanie około 450 jednostek pły-

wających, składająca się z: portów żeglarskich (Krynica Morska, 

Kąty Rybackie, Elbląg, Frombork, Tolkmicko), przystani jachto-

Pętla Żuławska 
– rozwój turystyki wodnej 

wych (Sztutowo, Rybina, Osłonka, Malbork, Nowa Pasłęka, Bra-

niewo, Gniew, Błotnik, Biała Góra, Gdańsk - Sobieszewo), pomo-

stów cumowniczych (Drewnica, Tczew, przy śluzach w Przegalinie, 

Gdańskiej Głowie, Michałowie, Rakowcu, Szonowie i Białej Górze) 

oraz nabrzeży bądź przystani żeglugi pasażerskiej (Gdańsk – Sobie-

szewo, Gniew, Malbork, Rybina, Frombork). Ponadto dla poprawy 

warunków żeglugowych na szlakach wodnych Delty Wisły zostaną 

przebudowane dwa stałe mosty na zwodzone w Przegalinie i Nowej 

Pasłęce oraz nastąpi zelektryfi kowanie śluzy Gdańska Głowa. 

Zbigniew Ptak

Rafał Wasil 

Urząd Marszałkowski 

Województw Pomorskiego
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Dlaczego sąsiadujące z Żuławami regiony – Kaszuby i Kocie-

wie – kipią bogactwem folkloru, a one same, do niedawna przecież 

znacznie od nich bogatsze, pozostają w uśpieniu? Czy spowodowa-

ne jest to wyłącznie gorzkimi dziejami tej niegdyś mlekiem i mio-

dem płynącej krainy? Obecni mieszkańcy Żuław w znacznej mierze 

urodzili się tu po ostatniej wojnie światowej albo przybyli z innych 

ziem Rzeczypospolitej. Nie byli zatem w stanie wytworzyć własnej 

ludowej tradycji. Gdybyśmy jednak sięgnęli do wcześniejszych 

okresów historii, to odnalezienie śladów lokalnego folkloru także 

byłoby niezwykle trudne. A może po prostu żuławscy chłopi byli 

tak bogaci, że stać ich było na zakup świątecznego ubioru na targu 

w Gdańsku? Czyżby ich żony, zamiast w długie zimowe wieczory 

zajmować się haft owaniem paradnych koszul i niedzielnych chust, 

miały czas wyłącznie na doglądanie licznego dobytku i służby? 

Z kolei mennonici, zgodnie z nakazami swojej surowej religii, ubie-

rali się raczej skromnie, szaro, a nawet ponuro.

Przed nie lada wyzwaniem stanęła grupa miłośników regionu 

z Towarzystwa Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, która za cel ob-

rała sobie odtworzenie tradycyjnego ludowego stroju żuławskiego. 

Postulat odkrycia na nowo wzoru takiegoż, jako pewnego wyznacz-

nika regionalnej tożsamości, pojawił się w połowie 2005 roku na 

jednej z tzw. Debat Żuławskich, organizowanych dorocznie przy 

okazji odbywających się w Nowym Dworze Gdańskim Dni Żuław. 

W październiku tego samego roku odbyło się pierwsze spotkanie 

zarażonych tą ideą osób. Od samego początku największy udział 

w koordynacji przedsięwzięcia miał Zbigniew Jabłoński – nauczy-

ciel z nowodworskiego Zespołu Szkół nr, a jednocześnie miejscowy 

księgarz. Wspierali go Andrzej Majsterek i Jacek Michalski. 

W niektórych żuławskich gminnych instytucjach kultury ist-

niały zespoły taneczne prezentujące różny poziom i repertuar. Naj-

bardziej znany był nieistniejący już Zespół Pieśni i Tańca „Żuławy”, 

prowadzony od lat 60. ubiegłego wieku przez instruktorów Nowo-

stawskiego Ośrodka Kultury. Wydawało się zatem, że istnieją dobre 

nowoczesne wzorce ubiorów tancerek i tancerzy, z których będzie 

można skorzystać. Stroje, wykorzystywane przy różnych – nie tylko 

„tanecznych”, ale zawsze uroczystych – okazjach, występowały także 

w Stegnie, Miłoradzu i stolicy Żuław – Nowym Dworze Gdańskim. 

Kilkunastoosobowy zespół Żuławiaków złożony z uczestników 

wspomnianej debaty oraz przedstawicieli samorządów orzekł jed-

nak, że głos należy oddać specjalistom. Do współpracy zaproszono 

etnografów: Elżbietę Ball-Szymroszczyk z Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Krystynę Laskow-

ską z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Ewę 

Gilewską – pracownika Oddziału Etnografi i Muzeum Narodowego 

w Gdańsku. Efektem m.in. ich pracy był ramowy projekt stroju. 

Bibliografi a na temat ubiorów w delcie Wisły jest bardzo uboga. 

Nie zachowały się opisy, brak zabytków materialnych. Być może ra-

cję mają ci, którzy uważają, że wpływy okolicznych wielkich miast 

– Gdańska i Elbląga, mieszczańskie wzorce oraz szczegółowe prze-

pisy zawarte w wiejskich wilkierzach, nakazujące daleko idącą po-

wściągliwość i skromność odzieży, spowodowały zanik typowych 

akcentów ludowych, o ile takowe kiedykolwiek na niej istniały. Et-

nografowie wyszli więc z założenia, że opracowanie współczesnego 

wzorca stroju żuławskiego możliwe jest do zrealizowania jedynie 

poprzez odniesienia do elementów odświętnego ubioru regionów 

sąsiednich: Warmii, Kaszub, Kociewia i Powiśla. Pewne wskazówki 

zawarte są w opracowaniu ks. Władysława Łęgi „Ziemia Malbor-

ska”, niepublikowanych odnoszących się do regionu Pomorza ma-

teriałach prof. Józefa Gajka oraz w stroju funkcjonującym i „zado-

mowionym” w regionie, opracowanym w latach 60. XX wieku przez 

Wojciecha Błaszkowskiego dla potrzeb wspomnianego już Zespołu 

Pieśni i Tańca „Żuławy”. Położono solidne teoretyczne podstawy 

rekonstrukcji typowego dla tego regionu przyodziewku. Wzory ha-

ft ów na chustach żuławskich zostały zaczerpnięte z przepięknych 

malowanych zdobień legendarnych mebli żuławskich – jedynego 

reliktu dawnej ludowej twórczości artystycznej. W muzeach pol-

skich i zagranicznych (nawet amerykańskich!) do dziś znajdują się 

drewniane skrzynie wianne i szafy zdobione motywami roślin po-

chodzących z nadwiślańskich pól i łąk. Przyszedł czas, aby pomysł 

się zmaterializował. 

W latach 2007 i 2008 udało pozyskać się środki fi nansowe na 

uszycie kilkunastu kompletów strojów. Dodatkowym efektem pracy 

zespołu szwaczek jest dokładny opis technologii wykonania dam-

skiego i męskiego ubioru. Ma to kapitalne znaczenie dla zachowa-

nia jednorodności przyszłych egzemplarzy. Spodziewane są dalsze 

zamówienia pochodzące od samorządów niektórych gmin żuław-

skich. Notabene, profesjonalnych fi rm krawieckich zajmujących się 

usługowym szyciem tego typu kreacji jest w kraju zaledwie kilka. 

Żuławy to kraina jak mało która potrzebująca własnej tożsamo-

ści. Powojenne wyjałowienie z lokalnej tradycji i dawnej obrzędo-

wości poskutkowało poczuciem wyobcowania obecnych miesz-

kańców w stosunku do miejsca, w którym żyją. Następstwem takiej 

sytuacji jest strukturalna degradacja przestrzeni materialnej i spo-

łecznej delty Wisły. Te zaniedbania Żuławiacy nadrabiają dzisiaj 

w przyspieszonym tempie...

Ramowy projekt stroju z regionu Żuław Wiślanych
Ogólne założenia 

Materiał fabryczny – z surowców naturalnych – wełna, bawełna

Krój elementów stroju – oparty o publikowane wzory w atlasach 

„Polskich Strojów Ludowych”

Żuławski strój ludowy
Zdobienia stroju – haft  ażurowy biały w stroju kobiecym, szameru-

nek w stroju męskim (proponowane jest niestosowanie haft u wie-

lobarwnego) 

Obuwie – skórzane w kolorze czarnym lub brązowym

Nakrycie głowy – chusta wełniana kwiecista w stroju kobiecym, 

czarny lub brązowy fi lcowy kapelusz w stroju męskim

Dodatki – korale bursztynowe lub czerwone naturalne

Strój kobiecy 

Bluzka

biała bawełniana (batystowa)

rękaw długi z bufi astą główką wszyty w mankiet zapinany na guziczek

kołnierz – kryza, na krótkiej stójce; kryza z haft em dziureczkowym 

Spódnica

wełniana w kolorze ciemna zieleń, ciemny niebieski, brąz ceglasty

krój: kliny (7) przymarszczane w pasie , wszyte w pasek

długość 7/8 podszyta u dołu szczotką bądź taśmą płócienną, aby 

lepiej się układała

Gorset (serdak)

wełenka w kolorze takim jak spódnica (ciemna zieleń, ciemny nie-

bieski, brąz ceglasty) lub kontrastowo

krój dopasowany, sznurowany w jodełkę taśmą w kolorze gorsetu 

(bądź zapinany na guziczki)

wycięcie głębokie

wersja: gorset-kaft anik (materiał jak w sznurówce) i też dopasowany 

do fi gury, ale zapinany na guziczki, sięgający niżej pasa zakończony 

u dołu owalnym wykrojem

Wersja „suknia” (spódnica i gorset zszyte razem) – materiał, kolor, 

krój i długość spódnicy jak wyżej

gorsecik w kolorze spódnicy sznurowany z wyraźnym podcięciem 

lub zapinany na guziczki (haft ki) podcięcie mniejsze

Halka

biała bawełniana

krój: kliny przymarszczone w pasie 

obszyta u dołu bawełnianą koronką (może być falbana)

Fartuch 

biały bawełniany, sięgający szeroko do bioder; 7/8 długości spódni-

cy, lekko przymarszczony, wszyty w pasek, z zakładkami u dołu

niebieski w prążki z inletu lub jedwabny (we wzór adamaszkowy, 

żakardowy) sięgający za biodra

Buty

czarne trzewiki – płytkie pantofl e na niewysokim obcasie, zapinane 

na paseczek lub wiązane na kokardę

czarne, sznurowane, do pół łydki, na obcasie

Pończochy białe

Nakrycie głowy 

chusta wełenkowa w kwiaty, wiązana z tyłu

Ozdoby

korale czerwone koralowe (naturalne) lub bursztynowe

Strój męski

Koszula

biała, bawełniana

rękaw szeroko ujęty w mankiet

kołnierzyk mały kwadratowy (może być wiązany czerwoną tasiemką)

Sukmana

z wełnianego sukna

kolor: ciemnozielony lub granatowy

długość do kolan (za kolana)

wersja z wyłogami lub stójką

czarny szamerunek w formie pętlic zastosowany przy zapięciu i kra-

wędziach 

Kamizela 

wełenka zielona lub chabrowa

długość do bioder – wersja ze stójką

długość poniżej bioder – wersja z klapkami (wyłogami)

czarny szamerunek przy zapięciu i krawędziach

Spodnie 

kolor brązowy lub „jelonkowy” (beżowy) 

Nakrycie głowy

kapelusz w kolorze czarnym lub brązowym z wyższą główką 

Buty 

czarne lub brązowe z cholewami do kolan

Grzegorz Gola

Przy pisaniu niniejszego artykułu korzystałem z tekstów i mate-

riału zdjęciowego zawartego w opracowaniu: Zbigniewa Jabłońskiego 

„Dokumentacja tworzenia stroju żuławskiego”. 
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Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja została wpisana  17 paź-

dziernika 2008 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, zyskując sta-

tus prawny i możliwość legalnego działania. Stowarzyszenie działa 

na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzysze-

niach i Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz postanowień statutu.

Jest lokalnym partnerstwem publiczno-prywatnym w rozumie-

niu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, grupą lo-

kalną w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z 27 

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 

zinstytucjonalizowanym partnerstwem na rzecz wzrostu zatrudnie-

nia i spójności społecznej.

Członkami LGD mogą być, oprócz samorządów, organizacje 

pozarządowe oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem powia-

tu nowodworskiego. 

Lokalna Grupa Działania może być dysponentem części środ-

ków UE na wsparcie działań prorozwojowych na terenie powiatu 

nowodworskiego oraz dodatkowym narzędziem ich pozyskiwania. 

Warunkiem formalnym członkostwa jest oświadczenie woli 

właściwego uprawnionego statutowo organu lub osoby (w przy-

padku indywidualnych przedsiębiorców) o przystąpieniu do LGD 

Żuławy i Mierzeja.

Misja stowarzyszenia brzmi następująco: Lokalna Grupa Dzia-

łania delty Wisły w dążeniu do aktywizacji potencjału naszego re-

gionu – władz samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców, 

podniesienia standardu życia, rozwoju i poprawy infrastruktury 

oraz zbudowania silnej pozycji Żuław i Mierzei Wiślanej, poprzez 

edukację, wzajemną pomoc, szeroki dostęp do informacji, pro-

mocję i pozyskiwanie środków zewnętrznych, buduje partnerstwo 

ponad podziałami przyjmując jako podstawę działania: uczciwość, 

wartości rodzinne, aktywność, szczerość, tolerancję, wierność tra-

dycji i otwartość.

Celem Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój ob-

szaru obejmującego Miasto i Gminę Nowy Dwór Gdański, Gminę 

Ostaszewo, Gminę Stegna, Gminę Sztutowo, Miasto Krynicę Mor-

ską. 

Realizacja tego celu odbywa się, m,.in. poprzez: opracowanie lo-

kalnej strategii rozwoju dla obszaru powiatu nowodworskiego, wy-

bór operacji oraz typowanie i opiniowanie wniosków o dofi nanso-

wanie z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu 

Rybackiego projektów zgodnych z lokalną strategią rozwoju, wyko-

nywanie innych zadań przewidzianych dla lokalnych grup działa-

nia zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007– 2013.

LGD Żuławy i Mierzeja liczy obecnie 37 członków, w tym 

wszystkie samorządy z terenu powiatu nowodworskiego. 

Posiada witrynę internetową www.zulawyimierzeja.org.pl. Sie-

dziba stowarzyszenia znajduje się tymczasowo w Starostwie Powia-

towym w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 23.

Numer rachunku LGD Żuławy i Mierzeja:

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

95830600030005506820000010

Grzegorz Gola

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja 



Szlak
N

adm
otław

ski

Szlak Nadwiśla
ńsk

i

Sz
la

k D
om

ów
Po

dc
ie

ni
ow

yc
h

Szlak Mennonitów

Sz
la

k K
op

er
ni

ko
ws

ki

Szlak Bursztyno

Szlak Żuławski 

Tczew

Przejazdowo

Bystra

Wocławy

Cieplewo

Suchy Dąb
Różyny

Trutnowy Cedry Wielkie

Osice Giemlice

Długie Pole

Koszwały

Błotnik
Miłocin

Leszkowy

Skowarcz

Pszczółki

Miłobądz

Malenin

Dąbrówka
Tczewska

Swarożyn

Lubiszewo

Szpęgawa

Czarlin

Narkowy

Bałdowo

Lisewo

Mątowy Wielkie

Bystrze

Miłoradz

Stara
Kościelnica

Gnojewo

Stara Wisła

Lichnowy

Boręty

Koźliny

Szymankowo

Nowa CerkiewKrzywe Koło

Gniazdowo

Ostaszewo

Drewnica

Niedźwiedzica

Sobieszewo

Świbno

Mikoszewo Jantar
Stegna

Sztutowo Kąty Rybackie

Rybina

Tujsk

Orłowo

Lubieszewo

Marzęcino

Mirowo

Nowy Staw

Jazowa

Lubstowo

Lasowice Wielkie

Marynowy

Trepnowy

Tralewo

Tragamin

Królewo

Stare Pole

Kaczynos

Gronowo Elb.

Żuławka Sztumska

Gdańsk

Elbląg

Malbork

Pruszcz Gd.

Nowy Dwór Gdański

Kępki

Przebrno

Palczewo

Steblewo  

Kościeleczki

Jeziernik

Górki Wschodnie

Cedry Małe

Przemysław Izbiska

Żuławki

Stegienka

Głobica

Świerznica

Łaszka

Kobyla Kępa

Rokitnica

Roszkowo

Grabiny-Zameczek

Brzózki
Stawiec

Nowa Kościelnica

DworekKiezmark

Szkarpawa

Wybicko

Tuja

Rychnowo
Żuławskie Kmiecin

Rakowiska

Chlebówka

Świerki

Lipinka

Myszewo

Szawałd

Klecie

Kępniewo

Zwierzno

Stalewo

Markusy

Różany

Rozgart

Szaleniec
Kławki

Złotowo

Fiszewo

Ząbrowo

Jegłownik

Wikrowo
Wierciny

Kazimierzowo

Janowo

Wiślinka

Wróblewo

Kończewice

Lichnówki

Stogi

Dębina

Kącik

Parszewo

Chełmek

Osłonka

Raczki
Elbląskie

GozdawaŻelichowo

Tropy Elbląskie

Różewo

Nowotki

Batorowo

Nowakowo

Rubno Wielkie

Stobna

Wężowiec

Kępiny Małe

Bielnik

Starocin

Pró

Wiślina

Cyganek

Trzcinisko

Jezioro

Jasionno

Z  A  L  E  W   W  I  Ś  L  A  
Martwa 

W
is
ła

 Ś
m

ia
ła

Wisła

N
og

at

Za
to

ka
 E

lb
lą

sk
a

Elbląg

Sz
ka

rp
aw

a

Linawa

Wisła

Pr
ze

ko
p 

   
 W

is
ły

Kanał Wielki

K
an

ał
 Ś

le
dz

io
w

y

M
ot
ła

w
a

Św
ię

ta

Tu
ga

W
isł

a 
Kr

ól
ew

iec
ka

J. Mikoszewskie

K
an

ał
 P

an
ie
ńs

ki

Ti
naFisz

ew
ka

7

1

50

22

225

503

501

50

502

514

501

223

221

Rezerwat Mewia Łacha
Rezerwat Ptasi Raj

R
D

Park Krajobrazowy 
Mierzeja Wiślana

Rezerwat
Zatoka Elbląska

Rezerwat
Kąty Rybackie

Rezerwat Buki
Mierzei Wiślanej

-1,8

11,4

-1,6

14,6

A

AA

A

A

A

A
A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A A
A A

wody

lasy

depresje

drogi główne

drogi drugorzędne

drogi lokalne

koleje

koleje wąskotorowe

szlaki turystyczne

mosty zwodzone

promy

śluzy

łowiska

przystanie

plaże

pochylnie

latarnie

wiatraki

domy podcieniowe

muzea

ruiny

zamki

miejsca pamięci narodowej

zabytkowe przepompownie

kościoły zabytkowe

kościoły

cmentarze zabytkowe

tablice informacyjneA

Żuławy
Wiślane



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /POL ([Na podstawie '150dpi'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


