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Powiślańska Lokalna Grupa Działania działa w formie stowarzy-
szenia i jest partnerstwem trójsektorowym powstałym w ramach 
podejścia Leader. Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób re-
prezentujących miejscową społeczność, zaangażowana w działania 
na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach LGD działają przedstawiciele 
trzech sektorów: publicznego (samorząd), społecznego (organizacje 
pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy). Celem działa-
nia Stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania (LGD) jest 
realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i wspieranie 
inicjatyw lokalnych na terenie pięciu gmin: Gminy Gardeja, Gminy 
Kwidzyn, Gminy  Ryjewo, Gminy Sadlinki oraz Miasta i Gminy Prabu-
ty. Oto nasza kolejna propozycja.
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Wasze ręce album, który 
może stać się przewodnikiem dla tych, którzy chcą zobaczyć cie-
kawe miejsca powiatu kwidzyńskiego, poznać interesujących ludzi 
i ich pasje, wziąć udział w ekscytujących wydarzeniach. To książka 
dla mieszkańców tych terenów, aby mogli poznać to, co mają na wy-
ciągniecie ręki, ale nie zawsze doceniają. To książka także dla tych, 
którzy odwiedzają Dolne Powiśle, by ich wycieczka była pełna wra-
żeń i wspaniałych wspomnień na długie lata.
Nasz fotograficzny przewodnik podzieliliśmy na trzy części odpowia-
dające kluczowym składnikom tworzącym każdy region: przyroda, 
historia i ludzie. I tak: w rozdziale „Przeszłość jest obok” odkrywamy 
najcenniejsze karty historii powiatu, a w dziale „W naturze” prezen-
tujemy najciekawsze zakątki przyrodnicze, w dziale  „Dzisiaj: tworzą 
ludzie” to część poświęcona działaniom mieszkańców naszego te-
renu.

Odkryj z nami to, 
co nieodkryte

ISBN  978-83-933496-0-9

Materiały wykorzystane przy publikacji:
- materiały promocyjne Urzędów Gmin:
   Prabuty, Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja, Sadlinki
- materiały własne
- Klawczyński Piotr, Kwidzyńska Kolej Dojazdowa,
   „Schody Kawowe” 2000  nr 2, s.�2-�3.
- Barganowski Antoni, Michalik Henryk, Przewodnik po Powiślu.
   Powiat kwidzyński, Kwidzyn, Region i LOT „Liwa”, 2007
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Powiat kwidzyński jest, w sensie historyczno-geograficznym, czę-
ścią Dolnego Powiśla, które z kolei jest jednym z etnograficznych 
regionów Pomorza Gdańskiego - obok Kociewia i Kaszub. Poza 
powiatem kwidzyńskim do Dolnego Powiśla zalicza się powiaty 
sztumski i malborski. Ziemie te wchodziły w skład dawnych Prus 
Wschodnich. 

Kulturę ludową Dolnego Powiśla, z punktu widzenia etnografii, re-
prezentowały w przeszłości trzy grupy etniczne: polska, niemiecka 
i holenderska. Stąd wielokulturowość pamiątek przeszłości. Holen-
derscy mennonici zostawili po sobie domy, kanały melioracyjne 
i cmentarze z oryginalnymi nagrobkami, Niemcy – kościoły i za-
budowania dworskie, Polacy bogate tradycje ludowe – jak choćby 
rzemiosło koszykarskie, hodowlę koni a także historię szlacheckich 
rodów mieszkających na tych terenach.  W tym rozdziale prezentu-
jemy najciekawsze obiekty i miejsca z przeszłości terenów powiatu 
kwidzyńskiego. 
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Krajobraz i historię gminy Ryjewo w dużym stopniu ukształtowa-
li mennonici  - ewangelicki ruch religijny powstały w XVI wieku 
w Holandii. Prześladowani w swojej ojczyźnie w połowie XVI wieku 
zaczęli przybywać na ziemie polskie, osiedlali się głównie na tere-
nie  Żuław i Doliny Kwidzyńskiej.  Rygoryzm moralny, skromność 
i pracowitość pozwoliły im stworzyć wiele udogodnień codzienne-

Cmentarze  
Mennonickie

go życia. To oni zapoczątkowali meliorację mokradeł, opartych na 
systemie kanałów i tam oraz wiatraków. To im zawdzięczamy wał 
wiślany, do dziś chroniący nas przed powodzią. Pozostawili po sobie 
ciekawą kulturę materialną, zadbane wioski, schludne domy, a także 
wiele cmentarzy o ciekawych nagrobkach. Ich groby można spotkać 
w wielu miejscach gminy Ryjewo.

GPS:
N: 53° 5�’29’’ E: �8° 56’22’’

Cmentarz mennonicki z XIX wieku w Barcicach. Groby usytuowane były na sztucznie usypanych wzniesieniach, tzw. terpach.

Mątowskie Pastwiska swoją nazwę zawdzięczają Mennonitom, którzy przybyli tu z Mątów Wielkich. Ich groby zachowały się do dzisiaj.
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Mennonityzm był odłamem protestantyzmu powstałym w XVI 
wieku w Holandii. W Polsce Mennonici osiedlali się na Żuławach, 
w Małopolsce, w okolicach Elbląga, Gdańska i Malborka. Byli 
mistrzami w dziedzinie melioracji. Ukształtowali nadwiślański 
krajobraz i nauczyli miejscową ludność współistnienia z królo-
wą polskich rzek oraz przekazali wiele nowoczesnych rozwiązań 
technicznych. Na terenie obszaru PLGD można odnaleźć przykłady 
architektury zabudowań mennonickich takich jak zagroda w Mą-
towskich Pastwiskach czy dom w Rudnikach.

Dom  
w Rudnikach

Dworek w Górkach pochodzi z XVI wieku. Wzniesiono go na planie 
prostokąta, z wieżą w północno-wschodnim narożniku. W �850 
roku budynek został gruntownie przebudowany. Od �9�0 roku dwór, 
jako jeden z nielicznych w Prusach Wschodnich, należał do polskich 
właścicieli - państwa Kowalskich. Z chwilą, gdy ogłoszony został 
plebiscyt, stary dworek w Górkach stał się ośrodkiem polskości. 
W maju �920 roku Kowalscy gościli u siebie Stefana Żeromskiego, 
Jana Kasprowicza oraz dziennikarza Władysława Kozickiego. „Na 
oścież nam się otwarły podwoje polskiego domu” - pisał w wierszu 
Jan Kasprowicz. Po przegranym plebiscycie dwór nadal pozostał 
ośrodkiem polskości i z tego powodu właściciele byli szykanowani 
przez władze pruskie. W �934 roku zostali wysiedleni z terenów 
Powiśla, a w �937 roku majątek przeszedł w ręce niemieckie. Po 
wojnie, w Górkach utworzono PGR, a w dworku urządzono biura, 
a następnie pomieszczenia mieszkalne. Budynek stopniowo ulegał 
degradacji. Obecnie mieści się tu Centrum Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Dworek  
w Górkach

GPS:
N: 53° 52’34’’ E: �8° 53’3’’

GPS:
N: 53° 44’4’’ E: �8° 57’20’’
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Zamek
Zabytkowe ruiny nad jeziorem Liwieniec w Prabutach to pozosta-
łość po zamku, który powstał w latach �276 – �345. Początkowo  
był siedzibą biskupów pomezańskich, a potem rezydencją księcia 
Prus, który dobudował do niego gorzelnię i browar. W jego budo-
wie uczestniczyli muratorzy kwidzyńskiej katedry Rupertus i Jo-
hannes. Najciekawszy okres w historii zamku to lata �52� – �527. 
Wówczas powstało tu pierwsze w Prusach nieformalne towarzy-
stwo naukowe. 
Prabuckiej budowli nie oszczędzały wojny i pożary. Ostateczną 
zagładę zamku spowodował pożar w październiku �787 roku, po 
którym odbudowano jedynie nieliczne budynki wojskowe. Do dziś 
zachowała się część piwnic pod skrzydłem zachodnim, fragmenty 
murów i fundamenty budynków wojskowych z XVIII wieku. 

Ruiny Zamku  
Biskupów Pomezańskich

GPS:
N: 53° 45’3�’’ E: �9° ��’55’’ Fontanna Rolanda 

w Prabutach

Prabucka fontanna to najbardziej charakterystyczny element archi-
tektury miasta. Została zbudowana w �900 roku w Berlinie na pa-
miątkę śmierci pierwszego cesarza zjednoczonych Niemiec Wilhel-
ma I. Stała na jednym z centralnych placów niemieckiej stolicy. Skąd 
wzięła się w Prabutach? W latach 20. XX wieku rozbudowywano 
miejskie ulice i fontannę postanowiono usunąć. Z tej okazji skorzy-
stały władze ówczesnych Prabut i kupiły ją za dużą wówczas kwotę 
80 tys. marek. W �929 roku stanęła na prabuckim rynku.

Fontannę podtrzymują pięknie rzeźbione figury lwów, brakuje jed-
nak wieńczącej jej postaci rycerza Rolanda, która była na jej szczycie 
jeszcze podczas II wojny światowej. Zniknęła, gdy do miasta wkro-
czyli żołnierze radzieccy. 
Choć głównym elementem fontanny są figury pięciu lwów, to jed-
nak dostrzec można na niej także inne rzeźbione zwierzęta, są m.in. 
słonie, wielbłąd, wilk, smok i węże.

Konkatedra
Murowany kościół gotycki z lat �3�0-�330 usytuowany w pobliżu 
rynku miejskiego. Do �525 roku była to świątynia katolicka, po-
tem, do �945 roku, ewengelicka - od �982 roku ponownie służy 
katolikom. Była wielokrotnie przebudowywana i palona. W �688 
roku pożar zniszczył oryginalne sklepienie ceglane i wyposażenie, 
które odbudowano i wyposażono w nowy drewniany strop z baro-
kowymi malutrami. W �807 roku przechodzące przez miasto woj-
ska napoleońskie urządziły sobie we wnętrzu kościoła magazyn 
i szpital. Jednak mieszkańcy rok później na nową ją konsekrowali 
i odnowili.
Najbardziej kościół ucierpiał jednak w �945 roku. Wtedy to stacjo-
nujący w mieście żołnierze radzieccy na tzw. odchodne wzniecili 
pożar, który wypalił wnętrze katedry, dach się zawalił, ocalała tyl-
ko wieża. Kosćiół odbudowano dopiero w latach �980-�982 stara-
niem obecnego księdza infułata Jana Oleksego.
25 marca �992 Jan Paweł II podniósł dotychczasową kolegiatę do 
godności konkatedry diecezji elbląskiej. 

GPS:
N: 53° 45’3�’’ E: �9° ��’55’’
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Pałac wybudowany w latach �870-�87� na miejscu pałacu z XVIII 
wieku, w stylu neorenesansowym, o cechach francuskich, muro-
wany, z cegły, po bokach znajdują się spiczaste wieże, elewacje 
ozdobione są wykutymi w kamieniu herbami. W otaczającym 
parku znajduje się wykonany z piaskowca w stylu klasycystycz-
nym grobowiec rodzinny barona Arnolda von Rossenberga. 
W pobliżu warto również obejrzeć spichlerz z XVIII wieku.

Pałac  
w Klecewie

Zespół pałacowo – folwarczny z XVIII w. w Nowej Wiosce w gmi-
nie Gardeja - z pałacem, zabudowaniami gospodarczymi, stajniami 
i budynkami mieszkalnymi o bardzo ciekawej architekturze. Kom-
pleks usytuowany jest w pięknym XVIII-wiecznym parku z wieloma 
okazami drzew pomnikowych. Od lat pełni funkcję stadniny koni. 
Na uwagę zasługuje budynek tzw. Starego Klasztoru z pierwszej 
połowy XVIII wieku, dawna Stajnia Wjazdowa z połowy XIX wieku 
i rzadki przykład spichlerza ryglowego z pierwszej połowy XVIII 
wieku. W drugiej połowie XIX wieku przerobiono go na wzór pałacu 
francuskiego. Po pożarze, pod koniec lat 50, pałac został ponownie 
przebudowany. 

Stadnina Koni 
Nowa Wioska

GPS:
N: 53° 38’7’’ E: �9° 6’26’’

GPS:
N: 53° 40’50’’ E: �9° 5’7’’
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Wodowskaz
W nadwiślańskim Korzeniewie znajduje się postument, znak wielkiej 
wody, który upamiętnia walkę z żywiołem - wskazuje poziom, do 
którego podnosiła się woda w Wiśle powodując powodzie.  Znajdują 
się tam dwie daty: 27 marca �947 r. i �9 czerwca �962 r. jako czas kul-
minacji wielkiej wody Wisły. Pomnik upamiętniający powódź został 
odnowiony w 2002 r.

Prom
Warto również zwrócić uwagę na funkcjonującą tam do dzisiaj prze-
prawę promową, przeprawiającą samochody oraz ludzi na drugi 
brzeg do miejscowości Opalenie. Prom kursuje od wiosny do jesieni. 
Jest to prom dolinowy poruszany wyłącznie siłą prądu rzecznego.  

Mareza

W podkwidzyńskiej Marezie warto zobaczyć stację nieistniejącej 
już kolei wąskotorowej, po której zostały jedynie zniszczone nasy-
py, choć na początku ubiegłego wieku stanowiła podstawę miej-
scowego transportu.
Kwidzyńskie Linie Wąskotorowe uruchomiono w �90� roku. Główna 
stacja kolejki wąskotorowej powstała w Marezie, skąd wychodziły 
dwie linie. Jedna w kierunku południowym do Rusinowa (20,5 km), 
a druga w kierunku północnym do Janowa i dalej przeprawą pro-
mem parowym przez Wisłę do miejscowości Wielkie Walichnowy 
(ok. 30 km). Tam kolejka łączyła się z siecią kolei cukrowni Pelplin. 
W �922 roku dobudowano odcinek z Małej Pastwy do Gurcza o dłu-
gości 3,5 km, ponadto istniało połączenie towarowe z Gurcza do 
Kramarów. W roku �9�� cała sieć liczyła 59,8km. W �924 roku po-
łączono wąskimi torami stację Mareza z gazownią i elektrownią, w 
tamtym czasie transportowała też dużo płodów rolnych, szczegól-
nie do pracującej do �9�7 roku cukrowni w Kwidzynie. 

KorzeniewoGPS:
N: 53° 44’�0’’ E: �8° 54’56’’

GPS:
N: 53° 44’58’’ E: �8° 5�’36’’

Zielony domek 
W Korzeniewie, na wale, uwagę zwraca niewielki zielony drewniany 
domek. To dość specyficzny wodowskaz powstały w latach czter-
dziestych XIX wieku, kiedy to Prusacy prowadzili prace regulacyjne 
w Dolinie Dolnej Wisły i zbudowali port rzeczny w Korzeniewie, 
a w nim właśnie ten budynek kryjący mechanizmy wodowskazu. Na 
zachowanej do dziś wieżyczce znajdowała się okrągła wnęka podob-
na do tarczy ratuszowych zegarów (obecnie zabita deskami). Załogi 
holowników i barek płynących Wisłą mogły z daleka odczytywać 
wartości stanu wody, jaki pokazywała na wyskalowanej tarczy duża 
wskazówka. Wodowskaz działał mechanicznie; wskazania zmieniały 
się automatycznie w zależności od położenia pływaka w studzien-
ce znajdującej się we wnętrzu domku. Studzienka i basen portowy 
działały jak naczynia połączone, dzięki czemu pływak zawsze utrzy-
mywał się na tym samym poziomie co woda w Wiśle. Wodowskaz 
przestał być potrzebny jeszcze przed II wojną światową. Obiekt pełni 
obecnie funkcję kaplicy parafii rzymskokatolickiej.

W �938 roku sieć kolei liczyła 37,4 km. Czas przejazdu w �94� roku 
wynosił z Marezy do Gurcza 45 min (�3,6 km), z Marezy do Rusi-
nowa 65 min (20,5 km). Po przejęciu kolejki przez polskie władze  
w maju �945 roku utworzono Kwidzyńską Powiatową Kolej Dojaz-
dową, którą przejęła DOKP Gdańsk. W �954 roku kolejka przewozi-
ła 23702� pasażerów – przeciętnie 49 osób w jednym pociągu. 
Od �980 roku PKS zwiększył kursy autobusów w tym rejonie, mniej 
osób jeździło wąskotorówką, poza tym mosty i wiadukty wyma-
gały kosztownych napraw, na co nie było pieniędzy – to wszystko 
pogarszało sytuację kwidzyńskiej kolejki. W efekcie decyzją mini-
stra komunikacji dzień 3� grudnia �985 roku był ostatnim dniem 
kursowania Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej. Rozebrano tory od 
Gurcza do Marezy, a następnie od Rusinowa do Marezy.  Częściową 
rozbiórkę stacji Mareza (perony, magazyny) zakończono w kwiet-
niu �989 roku.
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W Krzykosach, w gminie Gardeja, przy drodze z Bądek do Wando-
wa, znajduje się bardzo ciekawy, zabytkowy obiekt. To tzw. zespół 
folwarczny z drugiej połowy XIX wieku. Tworzą go zabudowania 
na planie czworoboku. Dominuje w nich budynek z czteroboczną 

Zespół folwarczny 
w Krzykosach

wieżą, zwieńczoną wieżyczkami. W skład zespołu wchodzi rów-
nież park. Obecnie jest to teren prywatny i turyści mogą przyjrzeć 
się zabytkowi tylko z zewnątrz. 

GPS:
N: 53° 40’58’’ E: �9°�’4’’ Kościół  

w Trumiejach

GPS:
N: 53° 38’�’’ E: �9° 8’36’’

Kościół p. w. Chrystusa Króla w Trumiejach pochodzący z pierwszej 
poł. XIV wieku. 
Zbudowany przez Dietricha II Stange w latach �300-�3�3. Po sekula-
ryzacji służył gminie luterańskiej, ale kazania i nauczanie dzieci po 
polsku trwało do początków XIX wieku. Świadczyło to o istnieniu 
w Trumiejach ludności polskiej. Sam kościół z kamienia i cegły został 
przebudowany w XVI wieku i odnowiony w �85� r. Wnętrze kościoła 
i zakrystii kryte są stropem kolebkowym.
Wyposażenie: obraz przedstawiający św. Ignacego Loyolę z �837 
roku, rzeźba św. Marii Magdaleny pod krzyżem z �700 roku, organy 
z pierwszej połowy XVIII wieku. Od XIV do XIX wieku na ternie przy-
kościelnym funkcjonował cmentarz ewangelicki.
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Warunki naturalne terenów powiatu kwidzyńskiego tworzą: Do-
lina Dolnej Wisły na wschodzie i Pojezierze Iławskie na zachodzie. 
Jeziora, lasy i rzeki – to podstawowe elementy krajobrazu. Nie 
brakuje tu obszarów chronionych, z których najciekawszym wy-
daje się rezerwat ornitologiczny na jeziorze Liwieniec niedaleko 
Prabut. Szczególnym obszarem jest  Dolina Kwidzyńska, stano-
wiąca północną część Doliny Dolnej Wisły. Turystów przyciągają 
nadwiślańskie krajobrazy – przyrzeczny wał i ukształtowanie 
terenu, a w drugiej części powiatu - liczne jeziora z plażami i ką-
pieliskami.
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Jezioro Dzierzgoń leży w gminie Prabuty, która słynie z atrakcyjnych 
miejsc wypoczynku nad wodą. Jezioro leży na północ od Prabut na 
Pojezierzu Iławskim. Ten spory akwen (pow. 788 ha) jest jednym ze 
stałych odcinków trasy spływów kajakowych rzeką Liwą. Na jeziorze 

Jezioro  
Dzierzgoń

GPS:
N: 53° 47’40’’ E: �9° �4’40’’

Dzierzgoń znajdują się cztery wyspy. Maksymalna głębokość wynosi 
�5 metrów. Jezioro spełnia rolę naturalnego zbiornika retencyjnego, 
magazynującego nadmiar wody, chroniącego Powiśle przed wiosen-
nymi podtopieniami.

Dolina  
Kwidzyńska

Dolina Kwidzyńska to teren wzdłuż Wisły na wysokości Kwidzyna 
(ok. 4 km od miasta) o długości 40 kilometrów i powierzchni ponad 
400 km kw.  Teren ten stanowi północną część Doliny Dolnej Wisły, 
leży na obszarach m.in. gmin Ryjewo, Kwidzyn i Sadlinki.

Specyficzne warunki klimatyczne tego miejsca pozwalają na roz-
wój roślinności łąkowo - stepowej, chronionej  w rezerwatach: Bia-
ła Góra i Kwidzyńskie Ostnice. Teren ten wykorzystywany jest też 
pod uprawy rolnicze.  Malownicze nadwiślańskie widoki zachęcają 
nie tylko do wypraw pieszych, ale także rowerowych.
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Nazwa tego jeziora jest dość zagadkowa. Jezioro Kucki, bo o nim 
mowa, zwane też Klecewskim, zawdzięcza ją leżącej nad jego brze-
giem wsi Klecewo, które przed wiekami nosiło słowiańską nazwę 
Kucka.  Akwen o powierzchni �88 hektarów w najgłębszym miejscu, 
w tzw. przesmyku, ma nawet 2� metrów.

Jezioro  
Kucki

Jezioro to leży na bardzo malowniczym terenie, wśród lasów i pól, 
w gminie Gardeja.  Ma bardzo ciekawą linię brzegową, wokół nie-
go leży kilka innych łączących się ze sobą jezior:  Leśne, Klasztorne 
i Martwe.  Akwen ten chętnie odwiedzają wędkarze, można w nim 
złowić m.in. leszcze, szczupaki i liny.

GPS:
N: 53° 39’�’’ E: �9° 8’3’’

Jezioro Liwieniec niedaleko Prabut to miejsce wyjątkowe. Ze 
względu na obfitość roślin, które powodują ciągłe zarastanie 
akwenu, a także na różnorodność fauny, w szczególności ptaków. 
Jezioro Liwiniec jest bowiem rezerwatem ornitologicznym, który 
utworzony został dla ochrony miejsc lęgowych wodnego i błot-

Jezioro  
Liwieniec

nego ptactwa oraz typowej bagiennej roślinności. Nazwa jeziora 
związana jest z przepływającą przez nie rzeką Liwą. Malowniczo 
położone, niejako u podnóża Prabut, stanowi atrakcyjny widok dla 
mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

GPS:
N: 53° 45’32’’ E: �9°��’�5’’
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Rzeka  
Liwa

Liwa, która przepływa przez większość gmin powiatu kwidzyń-
skiego, współtworzy charakter krajobrazu tych terenów. Od strony 
Pojezierza Iławskiego wpływa do jeziora Dzierzgoń, płynie przez 
Liwieniec, gdzie znajduje się rezerwat przyrody,  łukiem od połu-
dnia okala miasto Kwidzyn, a następnie przepływa przez Dolinę 

Kwidzyńską płynąc równolegle do Wisły. Uchodzi do Nogatu poni-
żej śluzy w Białej Górze w powiecie sztumskim. 
Koryto Liwy zachowało swój naturalny charakter, co stanowi wiel-
ką atrakcję dla kajakarzy, którzy od lat organizują tu spływy. Du-
żym walorem rzeki są jej meandry, nadające jej górski charakter.

Wokół wsi Morawy w gminie Gardeja, na obszarze 2 909 hektara, 
rozciąga się Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu. To teren z ła-
godnymi wzgórzami morenowymi  wokół tzw. zespołu Jezior Mo-
rawskich: Morawy, Klasztorne, Leśne, Kucki, Sarnówek i Rybno.

Morawski  
OChK

Do �992 roku wieś Morawy nosiła nazwę Mary.  Stąd też pochodzi 
nazwa Marska Góra, najwyższego wzniesienia w powiecie kwidzyń-
skim (�35,9 m. n.p.m.), które znajduje się niedaleko Moraw. 

GPS:
N: 53° 4�’5�’’ E: �9°6’30’’
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Gmina Ryjewo położona jest na szlaku średniowiecznych zamków 
krzyżackich Malborka, Sztumu i Kwidzyna, na skraju Pojezierza 
Iławskiego i Doliny Kwidzyńskiej. Na terenie gminy rozciąga się Ry-
jewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Jego większość stanowią 

Ryjewski  
krajobraz

lasy, pola, łąki i małe zbiorniki wodne. Krajobraz urozmaicają wody 
płynące - Kanału Reja, Podstolińskiej Strugi, Rowu Tralewskiego. 
Ryjewskie lasy, które zajmują ok. 25 proc. powierzchni  całej gmi-
ny, pełne są zwierzyny – saren, jeleni i dzików.

Artur Pękal i Ewa Romanow – Pękal prowadzą w Sadlinkach unika-
tową hodowlę konika polskiego. To długowieczna i bardzo odporna 
na mróz i choroby rasa koni.  
Dzikimi przodkami koników polskich są tarpany, które do końca XVII 
wieku zamieszkiwały lasy wschodniej Polski, Litwy i Prus.  Udomo-
wili je Polscy ziemianie, a potem chłopi. 

Koniki Polskie  
w Sadlinkach

GPS:
N: 53° 50’45’’ E: �8°57’40’’ GPS:

N: 53° 40’3’’ E: �8°52’46’’
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Największą wartością każdej społeczności jest to, co tworzą 
ludzie, mieszkańcy danego terenu. To, co robią dla siebie 
i innych. Wartościowe pomysły, ciekawe działania oparte na 
lokalnej tradycji i potrzebach – to tworzy dzisiejszą kulturę 
miejscowości powiatu kwidzyńskiego.

W rozdziale tym prezentujemy to, co zrobili mieszkańcy, któ-
rzy działając w organizacjach pozarządowych, stowarzysze-
niach czy nieformalnych grupach, realizują swoje pasje.  Re-
gionalne produkty ze śliwek węgierek w Rakowcu i Nebrowie,  
wyroby z wikliny, plener rzeźbiarsko – malarski w Rodowie 
– to tylko niektóre z najciekawszych dzieł powstałych dzięki 
kreatywności tutejszych  mieszkańców. 
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W Gardei warto zatrzymać się w Parku Małego Księcia znajdującym 
się tuż przy Zespole Szkół. Powstał on dzięki Stowarzyszeniu Miło-
śnicy Ziemi Gardejskiej „Gardanum”, które wsparło pomysł byłego 
nauczyciela geografii gardejskiej szkoły. Park został zaadaptowany 
i pełni funkcję edukacyjno-wychowawczą. Znajdują się tutaj tablice z 
wypisanymi najciekawszymi sentencjami z „Małego Księcia” Antoine 
de Saint Exupery’ego oraz elementy obrazujące najważniejsze moty-
wy tej opowieści (m.in. róża, zwrotnica, samolot), wykonane przez 
kowali z Gardei oraz Ryjewa. Spotkać tam można również samego 
Małego Księcia, który jest 70 cm figurą z mosiądzu.

Park  
Małego Księcia

GPS:
N: 53° 36’43’’ E: �8°56’48’’

Święto śliwki - Rakowiec
Powiślańska Śliwka W Occie znalazła się na liście produktów trady-
cyjnych  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stało się tak dzięki 
staraniom Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rako-
wiec (gm. Kwidzyn). Surowcem jest śliwka węgierka, która rośnie 
w sadach tej miejscowości. Owoc charakteryzuje się dobrym sma-
kiem i wytrzymałą skórką, która po kilkukrotnym zalewaniu gorą-
cą zalewą nie pęka. Zalewa zrobiona jest z cukru, octu i przypraw. 
Oprócz śliwki, którą spożywa się jako dodatek do mięs, zalewę sto-
suje się jako zakwas do barszczu czerwonego lub czerniny. 
Do 2000 roku śliwki wsypywane były do dużych 3-litrowych słoi. 
Obecnie trafiają one do dużo większych garnków kamiennych lub 
beczek.

Święto  
Śliwki

Nebrowskie Powidła
Powidła Śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły wpisane są na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na 
przełomie XIX i XX wieku nad Dolną Wisłą było ponad 2 tys.  przydo-
mowych sadów. Owoce wykorzystywano na własne potrzeby, a ich 
nadwyżkę zawożono do miast i sprzedawano. Szczególne znaczenie 
miał lokalny ekotyp śliwy węgierki, który charakteryzował się od-
pornością na niekorzystne  czynniki klimatyczne i szkodniki oraz 
tym, że pestki bardzo łatwo oddzielały się od miąższu. Od 2005 roku 
Nebrowo Wielkie (gm. Sadlinki) dołączyło do miejscowości, w któ-
rych smażone są tradycyjne powidła śliwkowe, wytwarzana jest 
nalewka śliwkowa oraz pączki z nadzieniem śliwkowym. Tradycję 
reaktywowano przy współpracy Sołectwa Nebrowo Wielkie, Koła 
Gospodyń Wiejskich i Zespołu Szkół w Nebrowie, organizując co roku 
we wrześniu Święto Powideł Nebrowskich.

GPS:
N: 53° 38’52’’ E: �8°44’54’’

GPS:
N: 53° 43’37’’ E: �9°�’�5’’
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Pole Sztuk GPS:
N: 53° 49’20’’ E: �9°�2’46’’
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Na przełomie czerwca i lipca warto odwiedzić Rodowo. Małą wio-
skę w gminie Prabuty, która na ten czas zamienia się w „Wioskę 
Cudów” ze względu na różnorodność prezentowanych prac. Odby-
wają się tutaj spotkania artystów z kraju i zagranicy, którzy pracują  
i pozostawiają swoje rzeźby w wiejskim plenerze.
Pierwszy plener zorganizowany został w czerwcu �990 roku z ini-
cjatywy mieszkańca Rodowa, znanego działacza Stowarzyszenia 

Twórców Ludowych Ryszarda Rabeszki. Początkowo spotkania 
plenerowe miały charakter wyłącznie malarski. W wyniku starań 
uczestnika i jednocześnie pracownika naukowego Akademii Sztuk 
Pięknych  w Gdańsku, Mariusza Białeckiego, od �994 roku plener 
wzbogacił się o nowych uczestników  - studentów Wydziału Rzeź-
by ASP w Gdańsku.

Z czasem plener uzyskał tytuł międzynarodowego – przyjechali tu 
bowiem artyści  ze Szwecji, Francji oraz krajów byłego Związku Ra-
dzieckiego. Od kilku lat współorganizatorami  imprezy są: Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Rodowo oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Funkcję komisarzy plenerów pełnią: Mariusz i Beata Białeccy.
Prace powstałe podczas pleneru zdobią teren wsi, stopniowo wtapiając 

się w krajobraz. Techniki tworzenia są różne, można tu spotkać prace bry-
łowe wykonane z drewna, kamienia, szkła, gruzu, stali złomowej itd. 
Tradycją stał się wernisaż wykonanych prac po dwutygodniowych 
warsztatach, zakończony wspólną zabawą plenerową artystów,  
mieszkańców wsi oraz gości. Mieszkańcy Rodowa ze zrozumieniem 
patrzą na „wyczyny” artystów, służąc im zawsze pomocą.
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W kwietniu Prabuty przeżywają oblężenie rycerskie. Odbywa 
się tutaj bowiem turniej o pierścień biskupa pomezańskiego 
„Zakute łby”.
Obóz rycerski stoi na dolnym dziedzińcu reliktu zamku biskupiego. 

Zakute  
Łby

Rywalizacja rozpoczyna się od turnieju łuczniczego, potem odby-
wa się walka na miecze jednoręczne i tarcze, a także bieg dla dam 
czyli konkurs z przeszkodami. Na koniec brać rycerska prezentuje 
inscenizację bitwy,  turniej kończy pokaz tańca z ogniem.

Bitwa  
pod Trzcianem

Bitwa pod Trzcianem (Bitwa pod Trzcianą) stoczona 25 czerwca �629 
roku podczas wojny polsko-szwedzkiej (�626-�629) uchodzi za naj-
większe polskie zwycięstwo od czasu bitwy pod Kircholmem. Het-
man polny koronny Stanisław Koniecpolski zdecydowanie pokonał 
armię szwedzką dowodzoną przez króla Gustawa Adolfa. 

Dla uczczenia tej rocznicy oraz przybliżenia klimatu z tamtych lat 
organizowana jest impreza plenerowa przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Ryjewie. W trakcie imprezy prezentowane jest uzbroje-
nie wojsk polskich i szwedzkich z tamtego okresu,  pokaz artylerii 
Konfraterni Puszkarzy Królewskich z XVII w.,  musztra muszkieterów 
szwedzkich, a także pokaz jazdy konnej z XVII w.

GPS:
N: 53° 48’2’’ E: �9° 3’44’’

GPS:
N: 53° 45’33’’ E: �9° ��’42’’
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Z obszarem PLGD tradycyjnie związana jest wiklina, rosnąca w do-
linie Wisły. Miejscowa ludność potrafiła ją wykorzystać w maksy-
malnym stopniu i rozwinąć typowe dla Powiśla rzemiosło koszy-
karskie. Tradycja plecionkarstwa przetrwała w różnych działaniach 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Szczególnie ciekawą formą  
jest pracownia wikliniarska w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia” . Pod okiem 

Tradycje  
wikliniarskie

Artyści  
i twórcy ludowi 

Na obszarze PLGD dużą wagę przywiązuje się do tradycji i sztuki lu-
dowej. Tutaj działają twórcy ludowi, rzeźbiarze, malarze, zbieracze 
staroci i pamiątek związanych z regionem. Funkcjonują tutaj zakła-
dy kowalstwa artystycznego. Osoby zafascynowane sztuką ludową 
i unikatowymi przedmiotami z duszą znajdą tu coś odpowiedniego 
dla siebie. Może to być ręcznie haftowany lniany obrus, wiklinowy 
koszyk, rzeźbionego w drewnie świątka lub obraz malowany na 
szkle.
Przykładem takiego miejsca jest pracownia rzeźby Piotra Baranowi-
cza i Krzysztofa Drożeńskego z Barcic.  W swej działalności zajmuje 
się rzeźbą, snycerką , stolarką, wykonuje repliki mebli, naczyń od 
czasu wikingów po czasy współczesne, a także podejmuje się nie-
typowych prac rzeźbiarsko-stolarskich. Często można ich spotkać 
podczas przy pracy na imprezach historyczno-plenerowych takich 
jak „Bitwa pod Grunwaldem” . Ostatnio swój warsztat prezentowali 
w ramach stoiska PLGD podczas Strefy Lokalnej Aktywności w Kwi-
dzynie.

Mariana Behnke, który stara się zarazić swoich podopiecznych pa-
sją wyplatania wikliny, uczestnicy zajęć nie tylko poprawiają swoje 
zdolności manualne, ale również poznają cechy wikliny, podsta-
wowe sploty stosowane w wikliniarstwie oraz uczą się wyplatania 
denek, koszyków, wazonów, doniczek  itp. Swoje produkty i umie-
jętności bardzo często przedstawiają  na różnego rodzaju kierma-
szach , giełdach i warsztatach plenerowych.
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