
ODKRYWCY DOLNEGO POWIŚLA
E D U K A C Y J N A   G R A   P L A N S Z O W A

I  N  S  T  R  U  K  C  J  A
ELEMENTY GRY
36 par żetonów (łącznie 72 sztuki) w pięciu kolorach oznaczających gminy powiatu sztumskiego.
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herbczerwony

Gmina
Dzierzgoń

herbniebieski

Gmina Stary 
Targ

brązowy herb

Gmina Stary
Dzierzgoń

herbżółty

Gmina Mikołajki
Pomorskie

herbzielony

PRZYGOTOWANIE DO  GRY

1) Każdy z graczy otrzymuje pionek w swoim kolorze oraz znaczniki w ilości zależnej od liczby 
    graczy. 
    2 graczy - 6 znaczników w kolorze niebieskim i czerwony. 
    3 i 4 graczy - 5 znaczników w dowolnych kolorach.

2) 72 żetony tasujemy i układamy zakryte w stosie.

4 karty zadań (celów)4 pionki 22 znaczniki
w 4 kolorach

2-4 osoby / wiek: 8+ / czas 30 min

MEMORY O DOLNYM POWIŚLU
I  N  S  T  R  U  K  C  J  A

Gra polega na zebraniu jak największej liczby par żetonów przez każdego z graczy. Wszystkie 
żetony należy ułożyć obrazkami do dołu. Grę rozpoczyna losowo wybrany uczestnik zabawy  
odwracając dwa żetony. Jeżeli graczowi udało się odwrócić dwa identyczne żetony, zabiera je  
i w tej samej kolejce odkrywa kolejne żetony. Gdy gracz odkryje dwa żetony różne od siebie, 
odkłada je na swoje miejsce obrazkami do dołu, a grę rozpoczyna kolejny gracz. Wygrywa ten kto 
zbierze największą ilość par.
                                                         Miłej zabawy!

ELEMENTY GRY
36 par żetonów (łącznie 72 sztuki).

PRZYGOTOWANIE DO  GRY

2-4 osoby / wiek: 4+ / czas 15 min

E D U K A C Y J N A   G R A   P L A N S Z O W A



CEL GRY

Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów poprzez realizację celów  
określonych na kartach. Zadaniem gracza jest połączenie w pary za pomocą znaczników dwóch 
identycznych żetonów. Połączone żetony gracz zbiera wraz ze znacznikami na swój zakryty stos. 

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz.
 
W trakcie gry gracze wykonują tury (swoje kolejki) w kolejności zgodnej z ruchem  
wskazówek zegara. Tura (kolejka) gracza składa się z wykonania 3 dowolnych akcji,  
po czym kolejka przechodzi na kolejnego gracza. 

Uwaga: Można zrezygnować z wykonywania części lub całości swoich akcji.

OPIS AKCJI

AKCJA 1: POŁOŻENIE NOWEGO ŻETONU - czynność warta 1 akcję.
Gracz bierz żeton ze stosu i układa odkryty w sąsiedztwie żetonu, na którym stoi jego pionek. 
Czynność tą można wykonać 1,2 lub 3 krotnie w swoim ruchu, do momentu kiedy ma się wolne 
miejsce koło żetonu, na którym stoi pionek gracza wykonującego akcję.
Jeżeli nie ma wolnego miejsca na nowy żeton ze stosu, gracz nie może wybrać tej akcji.

AKCJA 2: RUCH PIONKIEM  - czynność warta 1 akcję.
Gracz może poruszyć się swoim pionkiem na sąsiedni żeton, pod dwoma warunkami:
- żeton musi przylegać do żetonu, na którym stoi pionek gracza,
- żeton jest pusty tzn. nie stoi na nim inny pionek lub nie leży na nim 
znacznik.
Jeżeli nie są spełnione oba warunki, gracz nie może wybrać tej akcji.

Przykład 1: Gracz czerwony może 
poruszyć się swoim pionkiem na wolny 
żeton.

AKCJA 3: POŁOŻENIE ZNACZNIKA  - czynność warta 1 akcję.
Gracz może położyć znacznik w swoim kolorze na dowolnym pustym żetonie, 
pod dwoma warunkami:
- żeton musi przylegać do żetonu, na którym stoi pionek gracza,
- żeton jest pusty tzn. nie stoi na nim inny pionek lub nie leży na nim znacznik.
Jeżeli nie są spełnione oba warunki, gracz nie może wybrać tej akcji.

Przykład 2: Gracz może położyć 
swój znacznik na czerwonym 
żetonie 
(Kamień w Sztumskiej Wsi).
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Przykłada 3: Gracz  NIE może 
położyć swojego znacznika na 
czerwonym żetonie, ponieważ 
jest on zajęty. Może to zro-
bić jeżeli najpierw zdejmie 
znacznik niebieski za 2 akcje.

3) Odkrywamy tyle żetonów ilu jest graczy.
4) Każdy gracz ustawia swój pionek na dowolnym żetonie.

5) Losujemy jeden wspólny cel i umieszczamy na stole w taki sposób, 
aby był widoczny dla wszystkich graczy.

(Przykład rozgrywki 3 osobowej)



AKCJA 4: ZDJĘCIE SWOJEGO ZNACZNIKA - czynność warta 1 akcję.
Gracz może zdjąć swój znacznik za cenę 1 akcji, pod jednym warunkiem:
- pionek gracza stoi w sąsiedztwie żetonu, z którego będzie zdejmowany znacznik.
Jeżeli nie jest spełniony ten warunek, gracz nie może wybrać tej akcji.

Przykład 4: Pionek gracza 
przylega do żetonu, 
z którego gracz będzie 
zdejmował swój znacznik.

Przykład 5: Gracz zielony NIE może 
zdjąć swojego znacznika, ponieważ 
jego pionek nie przylega 
bezpośrednio do żetonu, na którym 
stoi jego zielony znacznik.

AKCJA 5: ZDJĘCIE ZNACZNIKA INNEGO GRACZA - czynność warta 2 akcje.
Gracz może zdjąć znacznik innego gracza za cenę 2 akcji, pod jednym warunkiem:
- pionek gracza stoi w sąsiedztwie żetonu, z którego będzie zdejmowany 
znacznik.
Jeżeli nie jest spełniony ten warunek, gracz nie może wybrać tej akcji.

Przykład 6: Gracz zielony może zdjąć znacznik 
gracza czerwonego, ponieważ stoi w sąsiedztwie 
znacznika innego gracza.

AKCJA 6: WYKONANIE SKOKU PRZEZ PIONEK LUB ZNACZNIK - czynność warta 3 akcje.
Gracz może przeskoczyć swoim pionkiem w linii prostej przez znacznik lub pionek swój lub 
innego gracza za cenę 3 akcji, pod dwoma warunkami:
- żeton, na którym gracz zakończy swój skok (ruch), musi być pusty,
- za przeskakiwanym pionkiem lub znacznikiem musi znajdować się żeton 
  (nie może być pustego miejsca).
Jeżeli nie są spełnione te warunki, gracz nie może wybrać tej akcji.

Przykład 7: Gracz zielony może przeskoczyć 
przez czerwony znacznik na żółty żeton.
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ZAKOŃCZENIE GRY I PODLICZANIE PUNKTÓW
Gra kończy się w momencie, kiedy ostatni żeton z zakrytego stosu zostanie podniesiony.

Alternatywne zakończenie:
Gra jest kontynuowana do momentu, w którym żaden z graczy nie może połączyć w pary za 
pomocą znaczników dwóch identycznych żetonów.



Przykład liczenia punktów: 

Przykład: Gracz zebrał 7 par żetonów z 5 gmin: 
2 obiekty z gminy Sztum: Kościół w Sztumie, Rynek w Sztumie (kościół), 
1 obiekt z gminy Stary Targ: Kościół w Kalwie,
1 obiekt z gmin Mikołajki Pomorskie: Kościół w Mikołajkach Pomorskich, 
1 obiekt z gmin Stary Dzierzgoń: Zamek w Przezmarku, 
2 obiekty z gminy Dzierzgoń: Kościół w Bągarcie oraz ruiny zamku w Dzierzgoniu.

Zadanie Kościoły: gracz otrzymał 5 punktów (kościoły w Sztumie x2, w Mikołajkach Pomoskich, 
Bągarcie i Kalwie)

Zadanie Dwory, pałace: gracz otrzymał 2 punkty (ruiny w Dzierzgoniu i zamek w Przezmarku)

Zadanie para obiektów z gminy Stary Targ oraz gminy Mikołajki Pomorskie: gracz otrzymał 
1 punkt (para kościół w Kalwie i kościół w Mikołajkach Pomorskich).

Zadanie obiekty z gminy Dzierzgoń: gracz otrzymał 2 punkty (kościół w Bągarcie oraz ruiny 
zamku w Dzierzgoniu).
Łącznie gracz zdobył: 10 punktów

Gracz z największą liczbą punktów wygrywa. W przypadku remisu wygrywa ten gracz, który zebrał 
więcej żetonów. Jeżeli nadal jest remis, wygrywa ten z graczy, który zebrał najwięcej obiektów  
z pierwszego celu z karty zadań licząć od lewej. Jeżeli i tu jest remis, należy rozpatrywać kolejne 
cele od lewej aż do wyłonienia zwycięzcy.
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OPISY ZDJĘĆ NA ŻETONACH

Wiatrak w Budziszu i Ankamatach - ruiny wiatraków holenderskich  
z drugiej połowy XIX wieku. Wiatraki murowane zbudowane w stylu  
holenderskim. Pierwsze wiatraki tego typu powstały w XVII wieku,  
konstruktorem ich był Jan Andriasz Leeghwater. W Polsce wiatraki tego 
typu rozpowszechniły się w XVIII wieku. We wsi Ankamaty stał przed II 
wojną światową drugi wiatrak drewniany, typu „Koźlak”.

Kościół w Jasnej -  wybudowano w latach 1320-1330. W 1411 roku  
podczas wojny głodowej oraz w latach 1628-1629 świątynia była  
plądrowana. W 1668 roku Wojska Szwedzkie spaliły kościół. Zachowała się 
jedynie wieża i mury świątyni. Kościół odbudowano w 1669 roku. Kazania  
w świątyni  głoszone były w języku niemieckim, ale już w XVIII wieku coraz 
częściej głoszono je w języku polskim. W 1709 roku zbudowano istniejący 
ołtarz główny, który restaurowano w latach 1827, 1881 i 1908.

Kościół p.w. Świętej Trójcy w Dzierzgoniu - znany bardziej jako  
kościół pod wezwaniem św. Katarzyny, której wizerunek znajduje się  
w herbie miasta. Wybudowany został przy wzgórzu zamkowym w 1249 lub 
1310 roku. Wielokrotnie ulegał pożarom, najgroźniejszy z nich w 1647 r.  
zniszczył całe wnętrze i dach z drewnianą wieżą. Kościół posiada  
kamienne fundamenty, ołtarz główny wykonany jest z drewna. W świątyni 
znajdują się  ambona z pierwszej połowy XVIII wieku. Z zewnątrz kościół 
otoczony jest kamiennym murem z dwiema narożnymi kapliczkami z końca 
XIX wieku od strony wschodniej.

Zespół klasztorny reformatów - powstał w XVII/XVIII w. Ważną 
datą jest dzień 27 sierpnia 1693 roku, tegoż dnia zakonnicy z domu  
prowincjalnego podjęli decyzje o budowie kościoła i klasztoru. Ustalili  
podstawowe parametry dotyczące wyglądu obu budowli. W swoich planach  
ujęli nawet budowę małego karceru dla skazanych przez przełożonego na  
izolację zakonników. Klasztor dzierzgoński podczas wszystkich wojen  
służył jako kwatera dowództwa znajdujących się na tym terenie armii. 
30 czerwca 1832 r. klasztor ostatecznie został zamknięty, nigdy nie został 
reaktywowany. Pozostałe po nim budynki przeznaczono na szkołę dla dzieci 
wyznania luterańskiego i katolickiego oraz na mieszkania dla nauczycieli.

Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bągarcie – początki jego istnienia 
datuje się na ok 1320 rok.  Jest to ceglany kościół gotycki. Posiada  dwie 
boczne kaplice i wieżą frontową nadbudowaną w 1930 r. W dokumentach  
z 1749 roku odnajdujemy informację, że świątynia z zakrystią została  
odbudowana w 1731 roku. Wieża została pokryta dachówką dębową,  
w jej wnętrzu znajdowały się dwa dzwony. W kościele znajdował się ołtarz.     
Sufit świątyni wykonany był z drewna, podłoga była ceglana. Świątynia  
została zniszczona podczas potopu szwedzkiego. W 1794 roku strawił  
ją pożar. Kościół w krótkim czasie odbudował ks. Michał Eberlein  
z Dzierzgonia. 
Errata: Na hexie „Kościół w Bągarcie” wystąpił błąd w opisie  Bągardzie -> Bągarcie.

GMINA DZIERZGOŃ
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Kaplica cmentarna p.w. św. Anny - to dawny średniowieczny kościół.  
Zbudowana w XIII wieku na wzgórzu cmentarnym, była integralną częścią 
kompleksu zamkowego. Do czasu zakończenia budowy, była użytkowana 
przez Krzyżaków. W okresie późniejszym była  wykorzystywana przez służbę  
i mieszkańców przedzamcza. Dwukrotnie uległa zniszczeniu w roku 1414  
i w 1730.W czasie odbudowy w 1737 roku zmieniono jej plan usytuowania, 
do ocalałej ściany wschodniej z okrągłą wieżą przeciwlegle dobudowano 
mury z pokryciem dachowym. Wnętrze kaplicy pokrywa drewniany strop  
na którym namalowano głowy aniołów. 

Zamek w Dzierzgoniu - zaczęto go budować w 1248 roku w miejscu  
pruskiego grodu. W wyniku zniszczeń w końcu XIII wieku nastąpiła  
rozbudowa warowni. Obiekt został wzniesiony z cegły na szczycie  
wzniesienia, górował on od północy nad miastem. Niestety nie zachowały  
się żadne dokumenty na temat rozplanowania potężnego obiektu. Od 1309 
roku w warowni urzędował wielki szatny Zakonu Krzyżackiego. W 1414 roku 
zamek został zniszczony w wyniku pożaru po zdobyciu go przez wojska  
polskie. W roku 1456 został prawie całkowicie rozebrany. W XVII wieku 
cegły z ruiny zamku zostały wykorzystane do budowy kościoła i klasztoru 
reformatów.

Pałac w Nowinach - został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku.
Dwór był rezydencją starostów dzierzgońskich i wojewodów  
malborskich z czasów Prus Królewskich. Obecnie dwupiętrowy budynek  
pełni funkcję mieszkaniową. Poza dworem zachował się również  
w dobrym stanie park przydworski. Park pierwotnie urządzony był w stylu  
krajobrazowym z głębokim wnętrzem, podkreślony aleją topolową.  
Występują w nim 24 gatunki drzew, najstarsze lipy mają ok. 220 lat,  
starodrzew 100-160 lat, spotkamy również drzewa pomnikowe takie jak: 
buk zwyczajny, klon zwyczajny, grab zwyczajny.

GMINA STARY TARG

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Kalwie - został zbudowany  
w latach 1310-1320, znaczna jego część powstała z kamienia polnego.  
Obszerne prezbiterium dobudowano w 1402 roku. Następnego roku  
świątynie konserwowano. Ciekawym elementem jest piękna  
drewniana wieża z 1821 r. Wokół kościoła znajduje się cmentarz, na  
którym pochowany jest Teodor Donimirski – właściciel Bukowa i Telkwic,  
najwybitniejszy działacz narodowy, oświatowy i gospodarczy Powiśla.

Pałac w Waplewie Wielkim - został wybudowany na początku  
XVIII w. W XIX wieku dwór został dwukrotnie rozbudowany stając się  
pałacem. Na bocznej elewacji znajduje się herb Ogończy – Sierakowskich. 
Wokół obiektu znajduje się park w stylu francuskim i angielskim. Pałac  
w rękach rodziny Sierakowskich był centrum kultury polskiej na  
ziemiach Prus Wschodnich, przebywali tu między innymi: Fryderyk  
Chopin, Józef Ignacy Kraszewski, Oskar Kolberg, Stefan Żeromski. Obecnie  
w dworze mieści się Muzeum Tradycji Szlachty Polskiej i Ośrodek  
kontaktów z Polonią, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

6



11

12

13

14

15

Kościół pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza - to gotycki kościół  
parafialny zbudowany w 1325 roku. W latach 1655-1660 został  
zniszczony przez żołnierzy Karola X Gustawa podczas II wojny północnej,  
niedługo po jej zakończeniu został odbudowany. W wyniku pożaru w 1807  
roku górna drewniana część kościoła została zniszczona. Naprawiona ją  
dopiero w 1821r. W roku 1869 zdecydowano o rozebraniu drewnianej części  
świątyni, na jej miejscu zbudowano murowaną ośmioboczną kondygnację, 
zakończoną ostrosłupowym dachem. 

Kanał Juranda - zwany też Malborską Młynówką, jest to mało znany  
zabytek techniki będący największą budowlą hydrotechniczną Zakonu 
Krzyżackiego. Kanał został zaprojektowany i wykonany w latach 1280-1320 
przez Zakon Krzyżacki. Budowla doprowadzała do zamku i miasta wodę, 
którą wykorzystywano do picia, napełniania fos oraz zasilania młynów  
z odległego Jeziora Dzierzgoń. Na trasie kanału znajdowała się śluza  
służąca zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu Malborka oraz 10 młynów.

Kościół św. Rocha w Nowym Targu - wcześniej znany jako kościół  
Wszystkich Świętych. Zbudowany został z granitowych głazów narzutowych,  
w wewnątrz posiada salowy kształt i płaski strop. Kościół powstał  
najprawdopodobniej w XIV w. W pierwszej połowie XIX w. dobudowano 
wieżę zachodnią nakrytą czterospadowym dachem namiotowym. Ołtarz 
główny pochodzi z 1753 roku, poświęcony jest św. Rochowi i Wszystkim 
Świętych.  Wokół kościoła znajdują się mogiły Polaków, Niemców oraz  
zamordowanych żołnierzy.

Dwór w Waplewie Wielkim - był żywym ośrodkiem kultury polskiej,  
nazywano go pomorskim Soplicowem. W 1760 r. rodzina Sierakowskich  
założyła wokół posiadłości  dziesięciohektarowy park z interesującą  
architekturą ogrodową w stylu angielskim i francuskim. Do dnia dzisiejszego 
zachowała się altana chińska i posąg szlachcica. Obszar w stylu francuskim  
reprezentuje szeroka aleja prowadząca od pałacu do parkowej altany  
chińskiej i fragment prostej alejki. Styl angielski odnajdujemy przy  
stawach wodnych z krętymi ścieżkami prowadzonymi przez mostki nad 
przepustami wodnymi.

GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE

Spichlerz w Cieszymowie - został zbudowany w 1797 r. lub  
w 1728 r. jak wskazują na to niektóre źródła. Stanowi bardzo cenny  
i rzadko już obecnie spotykany przykład osiemnastowiecznej zabudowy  
gospodarczej szlacheckiego majątku ziemskiego. Charakteryzuje się  
wyjątkowo oryginalną forma architektoniczną. Obiekt położony jest na  
rzucie ośmioboku.  Dach pokrytym jest strzechą, zwieńczony jest ozdobną  
kulą z iglicą, do której przymocowana jest chorągiewką z datą powstania  
budowli. Spichlerz został wzniesiony w drewnianej konstrukcji ryglowej:  
z polami wypełnionymi cegłą i otynkowaniem. Obecnie budynek jest  
odrestaurowany i wykorzystywany jako kaplica.
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Dwór w Miniętach - zespół dworsko – parkowy z XVII i XVIII wieku.  
Pałac znajduje się pomiędzy dużym parkiem od strony wschodniej  
a ogrodem od części zachodniej. Folwark złożony jest z budynków  
ustawionych w podkowę. Dwór wybudowano w stylu willi włoskiej,  
puźniej przebudowany. Spichlerz pochodzi prawdopodobnie z 1837 r.  
Dwór wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków w 1979 r.

Dwór w Cieszymowie - pochodzi z  drugiej połowy XVIII w. W przeszłości 
Cieszymowo podzielone było na dwie części: Gross (część północna)  
i Ober (południowa). Ziemie te stanowiły dobra rycerskie. Dobra  
cieszymowskie otrzymał w XIII wieku od Zakonu Krzyżackiego Prus o imieniu 
Tesym. W 1420 roku właścicielem majątku stał się Paweł Budzisz, a w 1433 
Tomasz i Adaukt z Rakowca. W drugiej połowie XV wieku dobra znajdują się  
w rękach rodu Felden – Zakrzewskich, którego przedstawiciel Jakub  
sprzedał je w 1518 r. Prawdopodobnie nowymi właścicielami dworu stał  
się ród von Brandt. W XVII wieku majątek trafia do rodziny Schack  
v. Wittenau.

Pałac w Stążkach z XVII w. - obecny wygląd, stylizowany na włoski  
renesans uzyskał po przebudowie, która miała miejsce w roku 1866.  
Historia tego miejsca jest jednak o wiele starsza, sięgająca czasów  
średniowiecza. Pierwsze wzmianki o dworze odnajdujemy w  dokumencie 
z 1453 r., wymieniony jest dwór z wsią. Zachowany zabytek, posiada ślady 
swojej pierwotnej, średniowiecznej architektury. W dworze zachowała się 
gotycka piwnicy z XIV w., położona w wschodniej części budowli,  składa 
się ona z dwóch pomieszczeń i posiada sklepienia: krzyżowe i beczkowe. 
Do dnia dzisiejszego zachowały się jeszcze zdobnicze motywy wykonane  
z terakoty.

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w  Mikołajkach Pomorskich.  
Według dokumentów od 1250 r. w Mikołajkach Pomorskich stał  
kościół, ale uległ zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich (1647). Kościół  
w przeszłości posiadał rangę sanktuarium, wokół niego znajdował się  
cmentarz. Świątynia ulegała stopniowemu niszczeniu w XVIII wieku. W wyniku  
I rozbioru Polski w 1772 r. Mikołajki Pomorskie znalazły się w granicach  
Królestwa Prus. W 1883 roku na terenie wsi powstała prywatna kaplica,  
którą ufundowała rodzina Schreiberów. Nowy kościół, istniejącą do tej  
pory wybudowano w 1896 r.

GMINA SZTUM

Gród Zantyr – w ok. 1215 r. łekneński mnich o imieniu Chrystian został  
wybrany przez papieża na biskupa Prus, swoja siedzibę ustanowił  
w grodzie pomorskim Zantyr. Źródła podają, że gród znajdował się  
w pobliżu dzisiejszej miejscowości Biała Góra. Po raz ostatni Zantyr  
pojawia się w historii pod koniec wojny trzynastoletniej, kiedy w 1466 
r. najemnicy krzyżaccy opanowali kościół. We wrześniu tegoż roku  
połączone siły króla polskiego, Gdańska, Elbląga i chłopów żuławskich  
zdobyli umocnienia krzyżackie, a ich obrońcy uciekli do Kwidzyna.
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Bulwar – plaża w Sztumie. Na terenie Sztumu położone są trzy jeziora:  
Zajezierskie, Barlewickie oraz Jezioro Parleta. Wokół Jeziora  
Zajezierskiego, zwanego potocznie Jeziorem Sztumskim znajduje się  
ścieżka rowerowa, której długość wynosi ponad 5 km. Jezioro zajmuję  
powierzchnię około 50 ha, a jego średnia głębokość wynosi 7 metrów.  
Bulwar oraz plaża jest jednym z ulubionych miejsc mieszkańców Sztumu 
do pieszych i rowerowych wycieczek. Jezioro Sztumskie jest wspaniałym  
miejscem do kąpieli i wypoczynku.

Przystań Żeglarska w Białej Górze - zlokalizowana jest przy ujściu  
rzeki Nogat do Wisły. Przystań znajduje się naprzeciwko istniejącej śluzy,  
która jest jednym z najciekawszych, czynnych zabytków techniki. Przystań 
jest idealnym miejscem dla turystów zmierzających droga wodną. Mogą 
tu odpocząć, zwiedzić zabytkową śluzę, podziwiać piękno nadrzecznego 
krajobrazu.

Rezerwat przyrody w Białej Górze – rezerwat ten został utworzony na  
mocy zarządzenia z 1968 roku, w celu zachowania stanowisk roślinności  
stepowej. Obszar chroniony ma powierzchnię 3,47 ha. Ochronie podlegają 
rośliny: wężymord stepowy, lepnica wąskopłatkowa, lepnica zielonawa,  
ciemiężyk białokwiatowy, bodziszek czerwony, strzęplica sina, pięciorni  
piaskowy, smagliczka górska, jastrzębiec żmijowcowaty, pajęcznica  
gałęzista, traganek piaskowy i driakiew żółta.

Dworek w Zajezierzu - potocznie nazwany Żeromskiego zbudowany został  
w II połowie XVIII wieku, przez rodzinę Wilczewskich. Pałac jest budowlą 
parterową z wystawką na osi i alkierzami frontowymi, otoczony jest parkiem.
Dworek należał przed wojną do rodziny Donimirskich. W czasie akcji  
plebiscytowej na Powiślu w 1920 r. przebywał tu Stefan Żeromski,  
Jan Kasprowicz i Władysław Kozicki. Dworek w obecnej chwili jest 
odrestaurowany.

Zespół śluz w Białej Górze - zespół budowli hydrotechnicznych  
budowanych od XVI wieku w celu rozdziału wód Wisły i Nogatu. Urządzenia  
zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich, odbudowano je w XIX 
wieku. Budowlę wzniesiono z betonu i oblicowano cegłą klinkierową.  
Zachowały się autentyczne urządzenia mechaniczne z 1915 roku. W pobliżu  
znajduje się również starsza śluza regulująca przepływ wody na rzece Liwie, 
która ma tu ujście do Nogatu. Do 1 września 1939 śluza stanowiła granicę 
pomiędzy Wolnym Miastem Gdańskiem i Niemcami.

Zamek w Sztumie - został wybudowany przez Zakon Krzyżacki  
w latach 1326-1331 w miejscu wcześniejszych umocnień pruskich. Zamek  
powstał na niewielkiej wyniosłości, na wyspie pośrodku dawnego Jeziora  
Białego, obecnie Jezioro Barlewickie i Zajezierskie. Budowla pełniła rolę  
przyczółka osłaniającego od południa warownię malborską, była także  
letnią rezydencją wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego.

9



27

28

29

30

31

Kościół  pw. św. Michała w Postolinie – to budowla gotycka, ceglana 
zbudowana w połowie XIV wieku. Źródła historyczne podają, że świątynia 
była rozbudowana w 1672 roku. Przebudowywano ją w latach 1867-1869.  
Od 1923 roku w parafii postolińskiej pracowały siostry elżbietanki, które  
11 maja 1985 roku otrzymały kaplicę zakonną poświęconą ku czci  
św. Józefa. Kościół św. Michała to budowla halowa z neogotycką wieżą  
frontową i trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Kamień w Sztumskiej Wsi – pamiątkowy kamień leży w miejscu  
zawarcia trwającego 26 lat rozejmu miedzy Rzeczpospolita  
a Szwecją, który przedłużył porozumienie podpisane w miejscowości 
Stary Targ. Na mocy rozejmu Polsce zwrócono Prusy i porty pomorskie, 
w rękach polskich znalazły się Kurlandia i Inflanty polskie. Porozumienie  
podpisano na placyku pomiędzy namiotami, prawdopodobnie pod 
otwartym niebem. Wydarzenie to miało miejsce 12 września 1635 r.  
Na pamiątkę tego wydarzenia ustawiono głaz z wypisaną inskrypcją.

Kościół św. Anny w Sztumie – powstał prawdopodobnie w 1416 roku.  
W tym roku właśnie powstała w mieście Sztum parafia. Świątynie   
zniszczono w czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466). Odbudowano ja  
w latach 1490-1500. Do momentu wybudowania kościoła parafialnego  
wierni ze Sztumu uczęszczali na nabożeństwa do kaplicy zamkowej. W XVII 
wieku należał do ewangelików. W 1899 roku gotycki kościół został rozebrany,  
a następnie wzniesiono go według nowych planów. 31 sierpnia 1901 roku 
miało miejsce poświęcenie kościoła. Świątynia położona jest na wzgórzu 
nad jeziorem, otoczona jest murem z cegły.

Rynek w Sztumie – Sztum w czasach przedkrzyżackich był grodem i należał 
do pruskich włości Alyem. W 1236 r. został zajęty przez Zakon Krzyżacki, 
który na terenie dzisiejszego rynku założył folwark. Prawdopodobnie 
po wojnie trzynastoletniej na miejskim rynku powstał ratusz, w którym  
odbywały się szlacheckie sądy ziemskie dla województwa malborskiego.  
W 1683 r. w wyniku pożaru, który wybuchł w mieści ratusz spłonął. Na 
jego miejscu w latach 1816-1818 wybudowano kościół poewngelicki, który 
istnieje do dzisiaj.

GMINA STARY DZIERZGOŃ

Kościół w Myślicach - został wybudowany w połowie XIV wieku.  
Górną część wieży kościoła zbudowano w XV wieku. Parafia wchodziła  
w skład diecezji morąwskiej. Ze względu na znaczną liczbę ludności polskiej,  
w XVII-XVIII wieku nabożeństwa odprawiano w języku polskim. Z okresu  
protestanckiego zachował się w świątyni witraż z 1641 roku ufundowany przez 
Samuela Treizacka oraz ołtarz główny z 1706 roku. Zaraz po zakończeniu  
II wojny światowej wieś nazywano Miszwałdem. Wówczas  kościół przejęli 
napływający w te okolice katolicy, którzy w 1952 roku otrzymali własnego 
księdza.

10



32

33

34

35

36

Wieś Bądze - wymieniona jest w dokumentach z 1294 r., jako leżąca  
w „Puszczy Pruskiej” nad jeziorem Banse (jezioro Bądze). Nazwa  
jeziora wywodzi się z języka staropruskiego. Według urzędowego spisu  
opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych 
(KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Bądzkie. W różnych publikacjach  
i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Bądze.

Kościół w Starym Dzierzgoniu - Budowę pierwszego kościoła  
parafialnego koło Starego Dzierzgonia zarządził dzierzgoński traktat  
pokojowy z Prusami z 7 lutego 1249 roku. Kościół ten służył parafii przez  
około sto lat, ponieważ w latach 1350-1360 wybudowano drugi kościół  
(gotycki), którego strona półnona nie posiadała okien. Ze względu na dużą  
liczbę ludności polskiej, w XVII-XVIII w. nabożeństwa odprawiano w języku  
polskim. W 1818 r. źródła potwierdziły istnienie parafii ewangelickiej.  
Przejęty przez protestantów kościół przywrócono katolikom w 1945 r.  
a dnia 8 grudnia 1958 r. poświęcono.

Kamienie Wilhelma – głazy z inskrypcją poświęcone polowaniu.  
Śladem dawnej wspanialej przeszłości Prakwic jest odkrytych 14 głazów  
znajdujący się w lesie (do dziś  tzw. lesie królewskim). Jak odnajdujemy 
w źródłach historycznych, cesarz Wilhelm II w sumie strzelił w Prakwicach 
około 500 sztuk rogaczy, był fanatykiem polowań. W każdym miejscu, gdzie 
strzelił rogacza, ustawiano drewniany pal. Na słupie tym  wyryte były: data 
pozyskania zwierza, cesarska korona i literka „W”. W miejscach, gdzie  
z cesarskiej ręki padł okazały rogacz, ustawiano kamienny obelisk  
z napisem: „S.M. Kaiser u König erlegten hier  (tutaj następowała data) 
einen capitalen Rehbock”.

Zamek w Przezmarku – był pierwotnie obiektem drewniano – ziemnym.
Wzniesiono go w II pol. XIII wieku. Murowaną warownię wzniósł w I poł. 
XIV wieku komtur dzierzgoński i Wielki Szatny Zakonu Krzyżackiego  
Luter z Brunszwiku. Zamek umiejscowiony jest na wzgórzu wsi  
Przezmark. Przy drodze można zobaczyć pozostałości krzyżackiej warowni 
otoczonej wodami jeziora Mołtawa Wielka. Warownia była wielokrotnie 
zdobywana i niszczona. Do naszych czasów zachowała się tylko wysoka  
sześciokondygnacyjna wieża-baszta narożna na przedzamczu.

Most kolejowy w Wartulach pochodzi z  XIX/XX w. Obiekt jest jednym  
z trzech mostów „żelaznych” tego typu na tym terenie. Zlokalizowany jest  
nad rzeką Starą Dzierzgonką pomiędzy miejscowością Wartule a Starym 
Dzierzgoniem. Most posiada konstrukcję metalową o długości 32 metrów, 
jest dwutorowy. Szerokość budowli wynosi 9,5 metra, natomiast jego  
wysokość to ok. 4 metrów. Most posiada 7 szt. poprzecznych wzmocnień.
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