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Nowy Dwór Gdański – Nieformalna stolica Żuław położona na terenie Wielkich Żuław 
Wiślanych, nad rzeką Tugą. Z kart historii warto odnotować datę 1776 r., kiedy to w Nowym Dworze 

Gdańskim powstała wytwórnia wódek 
Stobbes Machandel. Do roku 1945 r. 
produkowano w niej słynną w Gdańsku 
wódkę jałowcową machandel. 
Przechadzając się ulicami miasta warto 
zwrócić uwagę na zabytkowy most 
zwodzony z 1936 r., a także wieżę 
ciśnień z 1909 r., która była jedną 
z pierwszych konstrukcji żelbetowych 
w Europie. Nad rzeką Tugą, w dawnych 
budynkach mleczarni, zlokalizowany 
jest Żuławski Park Historyczny, 
w którym znajdują się m.in. fragmenty 
wiatraka odwadniającego z Ostaszewa, 

stare nagrobki oraz zbiory rzeczy niepotrzebnych (piły, żelazka, urządzenia do obróbki lnu itp.) Park jest 
też swoistym źródłem informacji o historii i kulturze regionu.

Krynica Morska - ośrodek letniskowy z portem rybackim, portem jachtowym i przystanią 
pasażerską nad Zalewem Wiślanym (rejsy m.in. do Fromborka).  Oprócz rozbudowanej infrastruktury 
turystycznej, największą atrakcją miasta jest latarnia morska.  Uruchomiona w 1951 r., zbudowana 
z betonowych bloków w miejscu starej, wysadzonej w 1945 r. podczas zdobywania Krynicy Morskiej 
przez Armię Czerwoną. Obecna ma wys. 27 m, wys. światła to 53 m n.p.m., a zasięg 19,5 mili i jest 
udostępniona do zwiedzania. Jest najdalej wysuniętą na wschód latarnią morską polskiego wybrzeża. 
Krynicki port dzieli się na część 
rybacką, jachtową i pasażerską. Jest 
to jedyne miejsce w obszarze Zalewu 
Wiślanego, gdzie żeglarze mają 
do dyspozycji własny basen oraz 
wygodny wyciąg do łodzi. Cumują 
tutaj również statki pasażerskie oraz 
jednostki administracji morskiej i straży 
granicznej. Na terenie Krynicy znajduje 
się najwyższe wzniesienie na Mierzei 
Wiślanej a jednocześnie największa 
stała wydma w Europie. Wielbłądzi 
Garb wznosi się na wysokość  49,5 m 
i z dość mocno zarośniętego szczytu 
rozpościera się widok na Morze Bałtyckie oraz Zalew Wiślany. Patrząc na wydmę od strony Zat. 
Gdańskiej, zauważyć można 2 wzniesienia przypominające wielbłądzie garby.

Kąty Rybackie - Położona na Mierzei Wiślanej wieś w czasie letniego sezonu zmienia się 
w kurort letniskowy. Warto zwiedzić tutejsze Muzeum Zalewu Wiślanego i przystań, z której można wyruszyć 
statkiem w rejs po Zalewie Wiślanym. Mieści się w dawnym budynku szkutniczym z wieloma ciekawymi 
eksponatami, np.: wielka łódź rybacka, w pełni wyposażony warsztat szkutniczy czy też narzędzia 
rybackie, takie jak siatki do połowu ryb, haki do cumowania statków lub łodzi, wędki. Położenie Kątów 
Rybackich stwarza wspaniałe warunki do uprawiania w lecie żeglarstwa, a w zimie bojerów. W sąsiedztwie 
miejscowości w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie można zaobserwować ogromne skupiska kormoranów 
i czapli siwych. Jest to największa kolonia tych ptaków zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Stegna - Letniskowa wieś gminna na Mierzei Wiślanej. Leżała na historycznym Szlaku 
Bursztynowym. Oprócz walorów wypoczynkowych Stegna słynie z cennego kościoła o ryglowej 
konstrukcji wzniesionego w latach 1681-83. Wewnątrz uwagę zwraca niesamowita dekoracja stropu, 
który pokryty jest cienkim płótnem o rozmiarach 35x18m, a na nim znajdują się okazałe malowidła 
o tematyce religijnej. Wyposażenie kościoła jest barokowe, a szczególną uwagę należy zwrócić na 
ołtarz główny z kopią Złożenia do grobu Caravagii, chrzcielnicę oraz przepiękne zdobienia ambony.  
W miejscowości znajduje się również prywatne Muzeum Bursztynu. Wśród gromadzonych przez 
kilkanaście lat zbiorów można zobaczyć m.in. kolekcję unikatowych brył bursztynu bałtyckiego 
i uwięzionych w nich owadów i roślin. Od kilkunastu lat latem w Stegnie  odbywają się Mistrzostwa Świata 

w Poławianiu Bursztynu.

Muzeum Stutthof 
w Sztutowie – Podczas 
II wojny światowej w Sztutowie 
zlokalizowano Obóz Koncentracyjny 
Stutthof (Konzentrationslager Stutthof), 
który funkcjonował od 2 września 1939 
r. do 9 maja 1945 r. W tym czasie przez 
Bramę Śmierci przeszło ponad 110 tys. 
więźniów – śmierć poniosło ponad 65 
tys. z nich. Obecnie na terenie byłego 
obozu funkcjonuje, powołane w 1962 r., 
Muzeum Stutthof.

Drewnica – wieś położona 
nad samą Wisłą to żywy skansen 
budownictwa żuławskiego. Znajduje 
się tu kilkanaście drewnianych 
budynków architektury regionalnej, 
w tym jedyny na Żuławach wiatrak 
przemiałowy typu koźlak. Postawiony 
w 1718 r. posiada konstrukcję 
drewnianą i ustawiony jest na ceglanym 
podeście (tzw. koźle). We wnętrzu 
zachowały się urządzenia młyńskie. 
We wsi znajdował się niegdyś jeszcze 
wiatrak typu holender z połowy XIX w., 
lecz spłonął w 1989 r. 

Węzeł wodny Rybina. Rybina to unikatowy zespół zabytkowych obiektów 
hydrotechnicznych na Żuławach. 
Dawniej obszar znajdował się pod 
wodą, dziś jest to teren depresji 
sięgającej 1,8 m p.p.m., na którym 
można podziwiać różnorodne 
urządzenia odwadniające. U zbiegu 
rzek: Szkarpawa, Wisła Królewiecka, 
Linawa oraz Tuga wybudowano 
uruchamiany ręcznie most obrotowy, 
wykorzystywany obecnie przez 
Żuławską Kolej Dojazdową, dwa 
mosty zwodzone oraz stację pomp 
w Chłodniewie, która jest największym 
tego typu obiektem w Polsce. 

Śluza Gdańska Głowa - W XVI w. w miejscu, gdzie Wisła rozwidla się na Leniwkę (Wisłę 
Gdańską) i Szkarpawę, gdzie od czasów średniowiecza funkcjonowała karczma wojskowa, rozpoczęto 
budowę twierdzy Gdańska Głowa. Niegdyś forteca była ważnym posterunkiem obronnym Gdańska, 
oddalonym o ok. 20 km od miasta. Twierdza odegrała znaczącą rolę podczas wojen polsko-szwedzkich, 
jednak ze względu na to, iż bardziej przysłużyła się atakującym niż obrońcom, w drugiej połowie XVII w. 
postanowiono ją rozebrać. Ostatnie 
fragmenty budowli zniknęły podczas 
prac prowadzonych przy Przekopie 
Wisły (w latach1891–1895).  Działania 
wojenne prowadzone w tej okolicy 
zniszczyły teren, a późniejsza budowa 
Przekopu Wisły doprowadziła do 
zmiany układu przestrzennego. 
Obecnie Gdańska Głowa to nazwa 
wybudowanej w 1895 r. na Szkarpawie 
śluzy, której głównym zadaniem jest 
odcięcie rzeki od głównego nurtu 
Wisły przy jednoczesnym zachowaniu 
funkcji żeglarskich. Gdańska Głowa 
jest śluzą jednokomorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową. Ma dł. 61 m, szer. 
12,5 m, a maksymalna wys. śluzowania wynosi 3 m. Od strony Wisły znajdują się dodatkowe wrota 
przeciwpowodziowe oraz most obrotowy.

Kmiecin – wieś na terenie Wielkich Żuław Malborskich, w gm. Nowy Dwór Gdański. Znajduje się 
tu wzniesiony w 1344 r. murowany kościół parafialny pw. Świętej Jadwigi Królowej, który zasługuje na 
szczególną uwagę ze względu na niepowtarzalną w naszym regionie architekturę. W 1754 r. wybudowano 
nową drewnianą wieżę krytą gontem oraz dodano wokół niej niskie podcienia, tzw. soboty. To element 
charakterystyczny dla drewnianych kościołów przeważnie z południowej części Polski  i niezwykle rzadko 
stosowany na Pomorzu. 

Żelichowo - Cyganek - kościół pw. św. Mikołaja wzniesiony w 1352 r., a rozbudowany 
w XVII w. W XVI w. obiekt należał do ewangelików, zaś w następnym stuleciu przejęli go katolicy. Obecnie 
służy wiernym wyznania greckokatolickiego. Budowla jednonawowa, bez wieży (zniszczona w czasie 
II wojny światowej), o konstrukcji ryglowej bądź z cegły. Wyposażenie świątyni pochodzi z XVII i XVIII 
w. Warto zwrócić uwagę na ołtarze główny i boczne, prospekt organowy, malowany chór, podwieszany 
krucyfiks z aniołami oraz ambonę. Przy kościele znajdują się małe lapidarium z kilkoma żeliwnymi krzyżami 
oraz betonowe cippusy i fragmenty steli, a także kilka zabytkowych nagrobków. W Cyganku w XVII w. 
powstał Cmentarz Jedenastu Wsi, który przeznaczony był dla menonitów oraz protestantów. Było to 

wspólne przedsięwzięcie wiejskiego 
samorządu 11 wsi. Nekropolia 
powstała na sztucznie usypanym 
wzniesieniu obok katolickiego kościoła 
pw. św. Mikołaja. Obecnie w lapidarium 
utworzonym na miejscu cmentarza 
znajduje się kilkadziesiąt kamieni 
nagrobnych z gmerkami. W pobliżu 
kościoła stoi XVIII-wieczny dom 
podcieniowy wsparty na 5 kolumnach. 
Przeniesiono go ze wsi Jelonki, 
zaś w 2010 r. poddano renowacji. 
Obecnie funkcjonuje tu gospoda i sklep 
z regionalnymi produktami. 

Zespół Zamku Krzyżackiego w Malborku – Jeden z największych 
zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Zbudowany przez zakon krzyżacki na prawym 
brzegu rz. Nogat. Początki budowy datowane są na lata 1275-78, powstawał do 2. ćw. XV w. Pierwotnie 
był to zamek komturski. W latach 1309-1457 był siedzibą wielkich mistrzów krzyżackich i stolicą państwa 
zakonnego. W latach 1457-1772 należał do Polski jako rezydencja królów polskich i jeden z ważniejszych 
arsenałów Rzeczypospolitej. Od 1772 r. – w państwie pruskim, wykorzystywany m.in. jako spichlerz 
i koszary. W XIX w. był poddawany rekonstrukcji.
Zamek bardzo ucierpiał w trakcie działań wojennych w 1945 r. Od 1947 r. ponownie rekonstruowany. Przez 
pierwsze powojenne lata zamek był Oddziałem nr 1 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 1994 r. 
uznany za pomnik historii a w 1997 r. wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jako 
8. obiekt w Polsce. Zespół zamkowy składa się z: Zamku Wysokiego (dawny klasztor i ośrodek władzy), 
Zamku Średniego z Pałacem Wielkich 
Mistrzów (część rezydencjonalna) 
i Zamku Niskiego (gospodarcze 
przedzamcze). Szczególnie cenny 
pod względem architektonicznym jest 
Pałac Wielkich Mistrzów z unikatowymi 
wnętrzami Letniego i Zimowego 
Refektarza oraz Wielkiego Refektarza 
czy też pomieszczeniami krzyżackiej 
kancelarii.  Zwiedzanie zamku trwa 
kilka godzin a zamkowe zakamarki 
i jego tajemnice w sezonie letnim 
poznawać można nawet w nocy. 
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Pruszcz Gdański - Ponad dwudziestopięciotysięczny Pruszcz Gdański, stolica powiatu 
gdańskiego, to położone nad Radunią miasto o tradycji osadniczej sięgającej dwóch i pół tysiąca lat. 
Zanim ukształtował się obszar delty Wisły to właśnie na terenie dzisiejszego Pruszcza znajdował się 
prawdopodobnie port ówczesnego ujścia rzeki do znacznie głębiej wrzynającej się w ląd zatoki po wiekach 
nazwanej Gdańską. Sztandarową atrakcją  turystyczną Pruszcza jest przede wszystkim Faktoria, czyli 
zrekonstruowana osada z czasów rzymskich, będąca niegdyś przystankiem na szklaku bursztynowym, 
a obecnie należąca do 5-hektarowego Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego. W skład 
Faktorii wchodzą: Chata Wodza - ekspozycja muzealna, Hala Targowa - miejsce spotkań z żywą 
archeologią oraz rekonstrukcje Chaty Bursztyniarza i Chaty Kowala, zostały pomyślane jako miejsce 
połączenia nowych technologii z bogactwem zabytków archeologicznych i pięknem bursztynowych 
eksponatów. Efektem tego przedsięwzięcia jest niezwykle interesujący obiekt, gdzie można zarówno 
odpocząć, jak i dowiedzieć się o życiu sprzed niemal 2 tysięcy lat.

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Koźlinach - 
W 1353 r. zbudowano gotycki kościół, zaś w XVII w. dobudowano nawę i wieżę frontową w konstrukcji 
szachulcowej. W świątyni zachowały się zabytkowy herb Gdańska z 1686 r., bogate i cenne zabytkowe 
wyposażenie, gł. barokowe, warto zwrócić uwagę na gdańską snycerkę. Ołtarz w stylu manieryzmu, 
ambona z czarnego dębu z 1694 r., obraz „Faryzeusz i celnik w świątyni” w stylu szkoły niderlandzkiej to 
tylko niektóre z dzieł, jakie przykuwają uwagę zwiedzających. 

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole 
-  W otoczeniu starego drzewostanu stoi gotycki jednonawowy ceglany kościół filialny pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego (należący do 
parafii w Koźlinach), wybudowany 
w XIV w., przebudowany w latach 
1685- 1686. Wewnątrz znajduje się 
bogate barokowe wyposażenie: ołtarz, 
ambona, organy, niepowtarzalne ławy 
z klęcznikami. Zaplecki ozdobione są 
obrazami 12 apostołów oraz Jezusa, 
a także gmerkami, czyli znakami 
własnościowymi gospodarstwa wraz 
z datą i nazwiskiem fundatora. Takimi 
samymi gmerkami zostały ozdobione 
odrzwia na 13 ławkach przeznaczonych 
dla kobiet, a nad nimi wymalowano 
portrety biblijnych niewiast. 
 
Steblewo – Ruina gotyckiego kościoła z 2. poł. XIV w., rozbudowanego w latach 1871 
i 1907. to  jeden z najciekawszych zabytków Żuław. Dawny kościół był do 1945 r. był najokazalszym 
obiektem sakralnym na Żuławach Gdańskich. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1434 r. Świątynia 
początkowo katolicka, następnie użytkowana przez protestantów. W 1945 r. kościół został spalony 
i nigdy nie doczekał się odbudowy. Pozostałością dawnego przykościelnego cmentarza jest grobowiec 
rodziny Wessel, ufundowany w 1854 r. We wsi znajdują się również tradycyjne domy podcieniowe 
z 2. poł. XVIII w. 

Trutnowy – Perełką wsi jest dom podcieniowy z 1720 r., uznawany za najpiękniejszy na 
całych Żuławach. Budowla posiada oryginalną konstrukcję szkieletową z ozdobnym układem belek, 
podcień wsparty na 8 słupach udekorowanych mieczami, a na belce szczytowej umieszczono nazwisko 
budowniczego i datę budowy (George Basener 1720). We wnętrzu zachował się pierwotny układ 
pomieszczeń z wysoką sienią otoczoną galerią, czarną kuchnią oraz wielką izbą w skrzydle domu. 
Właściciele obiektu chętnie prezentują wnętrze, opowiadając przy tym ciekawe historie. Będąc w Trutnowach 
należy zwiedzić pochodzący z XIV w. 
gotycki, trójnawowy, ceglany 
z podmurówką z ciosanych kamieni 
kościół parafialny pw. Świętych 
Piotra i Pawła. Nad wejściem do 
prezbiterium od strony ulicy znajduje się 
kamienny kartusz z herbem Gdańska 
i datą 1687. Od strony  wsch. na wys. 
1,5 m wmurowano tablicę wskazującą 
wys. fali powodziowej z 1829 r. Od 
strony płd. w dachu widoczna jest 
ryglowa wystawka. We wnętrzu uwagę 
przykuwają ołtarz gł. i ambona z XVII w., 
chrzcielnica z XVIII w. oraz barokowe 
stalle, konfesjonał i chór muzyczny. 

Wróblewo  – Kościółek o konstrukcji ryglowej położony nad samym brzegiem Motławy jest 
bez wątpienia jednym z najurokliwszych miejsc na Żuławach. Dawniej była to kaplica rodowa rodziny 
Scheweke. W 1591 r. gdańska patrycjuszka Urszula Scheweke podarowała wróblewskiej kaplicy 
4 skrzydła ołtarzowe wykonane ok. 1500 r. W 1945 r. 3 skrzydła zostały ukryte na strychu domu przez 
mieszkańca wsi Richarda Nickla, zaś jedno skrzydło zostało zniszczone przez Rosjan. W 1962 r. dzieła 
trafiły do Muzeum Narodowego w Gdańsku, zaś we Wróblewie znajdują się nowoczesne fotograficzne 
kopie nadrukowane na deskach. Malownicze położenie nad brzegiem Motławy spowodowało, że wierni 
mogli przypływać na nabożeństwa łodziami. Taka sytuacja powstała dopiero w 1885 r., po wyrównaniu 
koryta rzeki, wówczas kościół „przysunął się” do rzeki. 
 
Palczewo - Wieś położona na terenie Wielkich Żuław Malborskich w gm. Ostaszewo, nad 
rzeką Wisłą. W znacznej części zachował się tu krajobraz kulturowy wsi wraz z czytelnym układem 
przestrzennym i zabytkową zabudową, spośród której należy wymienić drewniany kościół z 1712 r., 
dom ryglowy z XVIII w., 3 domy drewniane z XIX w. oraz wiatrak holender. Palczewski murowano-
drewniany wiatrak, pochodzący z XIX w., już przed II wojną światową uznano za zabytek, mimo to mełł 
zboże po wojnie. Wiatrak typu holenderskiego, przemiałowy, ma ceglaną, przejezdną podstawę, w której 
umieszczone są pomieszczenia magazynowe, a wieża pokryta jest drewnianym gontem. Czapa wiatraka 
obraca się w stronę wiatru za pomocą zamontowanego w niej wiatraczka. Wewnątrz zachowały się 
elementy urządzeń młyńskich.

Pętla Żuławska – Atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna mierząca 303 
km i wiodąca szlakami wodnymi: Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, 
Śmiałej Wisły, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzek Elbląg i Pasłęka, a także 
Zalewu Wiślanego. Pętla Żuławska stanowi element Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, biegnącej 
z Rotterdamu przez Berlin, płn. Polskę, do Kaliningradu i Kłajpedy. W ramach pętli funkcjonuje sieć 
portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych, dzięki którym turyści zwiedzający Żuławy 
z wody, mogą zatrzymać się w wybranej miejscowości na szlaku. Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne 
atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w unikatowe 
w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie, domy podcieniowe i zabytki hydrotechniczne – mosty 
zwodzone i śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, 
niezwykłych krajobrazów i fascynującej przyrody. Pętla w większości obejmuje teren Żuław Wiślanych, 
a także Mierzei Wiślanej, subregionu Zalewu Wiślanego wraz z Wysoczyzną Elbląską, Wybrzeżem 
Staropruskim, a także Kociewie, Dolinę Kwidzyńską oraz Powiśle.

Pruszcz Gdański - Faktoria

Krzywe Koło - kościół

Steblewo - ruina kościoła gotyckiego

Trutnowy - dom podcieniowy

Pętla Żuławska
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Gdańsk 2020
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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