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w Gminie Gniew.

Trochę historii

Pierwsi osadnicy próbowali zasiedlić Nizinę Walichnowską już 
w czasach, gdy Mieszko I chrzcił Polskę. Nie było to łatwe. Wisła 

wówczas była rzeką niepokorną i nieustannie wylewała swe wody.

Przybycie Krzyżaków w XIII wieku, to pierwsze próby opanowania 
wody. Trzy stulecia później zagościli u nas niemieccy i holenderscy 
uchodźcy, ewangelicy i mennonici. Byli specjalistami w dziedzinie 

hydrotechniki i poskromili największą polską rzekę.

Walka z Wisłą była trudna. Dziś, po kilku stuleciach warto powrócić 
do tej niesamowitej historii. Podążyć śladami dawnych osadników.

Na czym polega zabawa?

Wybierz się z nami w podróż do przeszłości, poznaj ciekawostki Niziny 
Walichnowskiej, jej historię i ważne wydarzenia.

Rozwiąż zagadkę i odkryj tajemnicze hasło.

Aby je zdobyć musisz zapoznać się z opisami miejsc i wydarzeń 
oraz odwiedzić te miejsca osobiście, by odszukać kolejne elementy 

układanki.

Koniecznie zabierz coś do pisania (długopis, ołówek).

Czas zacząć naszą zabawę!
Księgi parafi alne oraz Kronika Walichnowska 

są pełne opowieści o dziejach Niziny Walichnowskiej. 
Jeden z pasjonatów historii, Mariusz Śledź, 

na marginesie jednej z kart ksiąg znalazł ostatnio 
dziwnie wyglądającą notatkę...

Twoje zadanie:

Odwiedź okolice kościoła w Wielkich 
Walichnowach i odkryj tajemnicze przesłanie.

W KRAINIE
WYRWANEJ 

RZECE
GRA TURYSTYCZNA

I zatoczyliśmy koło. Ostatni przystanek to powrót do kościoła 
i ciekawostki, które można znaleźć w księgach parafi alnych, 

cennym źródle wiedzy o dawnych czasach.

Otóż, w czasach wojen szwedzkich, w roku 1704, przez 7 tygodni 
przebywał tu generał szwedzki, specjalista od fortyfi kacji 

wojennych. Wznoszono wówczas most przez Wisłę.
Rzeka kiedyś wyglądała inaczej i pełno było na niej wysepek. 

Most (a właściwie mosty) budowano od jednej do drugiej.

VII  HISTORIE Z KSIĄG PARAFIALNYCH

Gdzieś w tekście Opowieści jest informacja jak nazywają się piaszczyste 
wysepki rzeczne. Jeśli nie pamiętasz, odszukaj ją.
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Wyobraź sobie, że na początku XIX wieku, w czasie jednej
z powodzi, odbył się chrzest, na który, zarówno ksiądz, jaki 

i rodzice z dzieckiem do kościoła wpłynęli łodzią... 

W kruchcie kościoła znajdziesz tablicę z zaznaczonymi 
poziomami wód powodziowych. Trudno uwierzyć, ale tak było...

Kryje się tu jeszcze wiele tajemnic. 

A jaką znalazł Mariusz Śledź?

Spisz z tablicy nazwę miesiąca, w którym była największa powódź.
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Hasło

Wpisz literki zdobyte podczas wędrówki w pola powyżej. 
Dziwnie wyszło, prawda?

To zaszyfrowany tekst, ale mamy na to radę. 
Zamień literkę górną z dolną (i odwrotnie) wg tabelki, 

a odkryjesz hasło!

Czy już poznałeś myśl przewodnią mieszkańców tych terenów?

GDAŃSK

Wielkie Walichnowy

Gniew
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Opracowanie: Maciej Kumor na podstawie opowieści Mariusz Śledzia
Grafi ka: Studio Kreowania Rzeczywistości

Dofi nansowano ze środków Gminy Gniew
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mapKa POSZUKIWACZY PRZYGODY

Czas rozpocząć Turystyczną Przygodę. 
Zerknij okiem na zagadkę 

z ksiąg parafi alnych odkryj tajemniczą 
zaszyfrowaną wiadomość... 

Jednego z bohaterów naszej Opowieści poznamy już na początku 
wyprawy, którą rozpoczynamy przed kościołem w Wielkich 

Walichnowach. 

Ksiądz Marcin Augustyn Szela był proboszczem tutejszej parafi i na 
przełomie XVII i XVIII wieku. 

Jego wielkim dziełem była Kronika Walichnowska. Pisał ją w latach 
1693-1725. Jest to nieocenione źródło wiedzy o życiu wsi i kościoła 
w tamtych czasach. Wydarzenia opisane w kronice to okres wojen 
ze Szwedami, walka z powodziami, zarazy nawiedzające nizinę, ale 

także odbudowa zniszczonego kościoła wraz z nowym ołtarzem.

Warto wiedzieć, że ks. Szela postawił na czterech stronach świata, 
wokół wsi Wielkie Walichnowy, krzyże i tablice mające chronić 

mieszkańców przed wszelkimi nieszczęściami. 

Repliki tych tablic od niedawna znowu stoją we wsi.

Na wędrówkę udaj się chodnikiem biegnącym po prawej stronie 
kościoła (za płotem, wzdłuż dawnej „organistówki”). 

Ale, ale… Czy spojrzałeś kiedyś na kościół z tego miejsca? 
Tu uchylimy rąbka tajemnicy walichnowskiej świątyni.  

Kościół wybudowali Krzyżacy tuż po tym jak ukończyli 
oni pierwszą tamę. Teren wydawał się bezpieczny, jednak mimo 

tego świątynia wielokrotnie była zalewana.

Jak by tego było mało, w XVII stuleciu kościół został częściowo 
spalony przez Szwedów, po czym go odbudowano. Dziś jest perłą 

architektoniczną i sakralną Niziny Walichnowskiej. 

Jeśli troszkę się przyjrzeć, to zauważysz, że mury do wysokości 2/3 
kościoła zachowały konstrukcję gotycką z czasów krzyżackich. 
A wyżej? To już odbudowana młodsza konstrukcja szkieletowa 

(widać drewniane bale), wypełniona cegłami.

Do tego miejsca dotarłeś koroną starej tamy. Tak, ten niewysoki wał, 
był pierwszym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, a powstał za 

czasów krzyżackich. Wtedy podwyższało się istniejące wyższe miejsca, 
tworząc z nich wały.

Jednak i takie zabezpieczenia woda przerywała. Tutaj pod koniec 
XVIII wieku, w czasie wielkiej powodzi, woda wpadła przez wyrwę z 

taką mocą, że aż wypłukała miejsce na stawek, który istnieje do dzisiaj. 

Takich miejsc jest więcej, stawki nazywamy tu „brakami”, zaś Niemcy 
mówili na nie „kolk”. A Ty właśnie jesteś przy „braku na Duchach”. 
Tak nazwano to miejsce położone za przykościelnym cmentarzem.

Zatrzymaj sie na chwilę wędrowcze, gdyż wiedza z tego miejsca 
przyda się do rozwiązania jednej z zagadek. Po swej lewej i po 

prawej stronie masz starorzecze Wisły. To „łachy”. Za dawnych 
czasów Wisła była nieuregulowania i nie posiadała jednego 

koryta. Rozlewała się na dużej przestrzeni, tworząc wiele 
wysepek.

Te dawne koryta rzeki często są wypełnione wodą i do tego 
zarośnięte. Tworzą moczary, a nawet małe jeziorka.

Zapamiętaj, że to „łachy”, a wysepki na rzece to „ławice rzeczne”.
Często na te piaszczyste wysepki potocznie też mówią łacha.

Skoro tu dotarłeś, to przed Tobą rozpościera się widok na Wisłę.

Ta rzeka nie zawsze tak wyglądała. Za dawnych czasów rozlewała 
się bardzo szeroko w całej dolinie, tworzyła liczne wysepki. 

Wspomniani już Krzyżacy, jako pierwsi, zbudowali tamę, która 
miała zapobiegać powodziom ze strony Wisły. 

Teraz stoisz w świetnym punkcie widokowym, na nowszym wale, 
wzniesionym za czasów pruskich. Leży on bliżej Wisły niż wał 
średniowieczny, oddał więc część dawnego terenu zalewowego 

mieszkańcon. Jest też dużo wyższy.

Ale między nowym wałem, a rzeką zostało sporo miejsca. Po co? 
Cóż, w przypadku wielkiej wody na Wiśle, to właśnie tam ona się 

rozleje, jednocześnie nie podwyższając zbytnio poziomu rzeki.
Dzięki temu ziemie po drugiej stronie umocnień są bezpieczne.

Wróciliśmy więc z punktu widokowego, ponownie przeszliśmy 
kawałek starą tamą. I tu znajdziemy kolejny stawek, czyli „brak”, 

który powstał na skutek przerwania wału.  

Dziś to miejsce pięknie zagospodarowane na teren wypoczynku.

II  WALICHNOWSKI KOŚCIÓŁ

I  KRONIKA WALICHNOWSKA KSIĘDZA SZELI

III  "BRAKI" I TYSIĄCLETNI DĄB... IV  ŁACHY, CZYLI STARORZECZA

V  KRÓLOWA POLSKICH RZEK

VI  WYPOCZYNEK NAD STAWKIEM

Stań przed tablicą ks. Szeli znajdująca się przed kościołem. 
Odnajdź pierwszy wyraz tekstu pod cytatem. Odpowiedź wpisz w kratki.
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II  WALICHNOWSKI KOŚCIÓŁ
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Na szczycie wieży znajduje się przedmiot z datą. Wiesz jak się nazywa?
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W otoczeniu stawku znajdź tablicę „Piekło i (Ptasi) Raj”. 
Jakie ptaki ukryły się na środkowym zdjęciu?
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Stojąc na koronie wału rozejrzyj wokół. Ile biało-czerwonych szlabanów 
widzisz w najbliższym otoczeniu? Nie zapomnij o tych na niższym 

poziomie, a liczbę wpisz słownie.
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Jakie charakterystyczne drzewa widzisz po drugiej stronie stawku?

12 9ZR

Jaki książe dokonał Chrztu Polski? (Odpowiedź jest też w ulotce.)
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W 2015 roku, podczas suszy, w całej Polsce niskie poziomy 
wody ukazały niezwykłe znaleziska. W naszym stawku odkryto 

zatopiony pień ponad tysiącletniego dębu! To drzewo starsze od 
państwa polskiego trafi  do Muzeum Historii Polski.

Tereny zalewowe pomiędzy wałem, a rzeką, to też niesamowity 
ptasi raj. Goszczą tu tysiące ptaków, hotelując się i żywiąc w 
naszej nadwiślańskiej krainie. Nie bez powodu jest to obszar  

ochronny NATURA 2000.
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KOŚCIÓŁ
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organistówka

BRAK NA
DUCHACH

PUNKT
WIDOKOWY
NA WISŁĘ

ŁACHA

STAWEK

nowy wał

krzyżacki wał


