
Wykaz obiektów do Odznaki  Krajoznawczej 

„Śladami Mennonitów w Polsce” 
 

stopień srebrny: 

1.  cmentarze: 
� Wielkie Łunawy (woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński, gm. Chełmno) 

� Sosnówka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

� Zajączkowo Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Nowe n. Wisłą)  
� Nowa Wieś Śladów (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Brochów) 

� Okrągła Łąka (woj. pomorskie, pow. kwidzyński, gm. Sadlinki) 

� Szaleniec (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Stare Pole) 
� Różewo (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór) 

� Wielkie Walichnowy (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Gniew) 

� Markusy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski) 

� Wikrowo  (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Gronowo Elbląskie)  

 

 2.   chałupy: 

� Bydgoszcz-Łęgnowo (ul Toruńska 406) – dom podcieniowy (woj. kujawsko-pomorskie) 

� Dragacz – zespół chałup (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki)   
� Wielki Lubień – dom nr 47 (woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Dragacz) 

� Miłocin – dom podcieniowy (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie) 

� Lasowice Małe – dom podcieniowy (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Malbork) 

� Bystrze – dom podcieniowy (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Miłoradz) 

� Żuławki – zespół chałup, dom podcieniowy (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna) 

� Krzywe Koło – dom podcieniowy (woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Tczew) 

� Kępniewo – zespół chałup i zagród (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Markusy) 

� Stalewo – dom podcieniowy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Markusy) 
 

3.   świątynie:  

� Mała Nieszawka (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gm. Wielka Nieszawka) 

� Kazuń Nowy (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Czosnów). 

� Elbląg (ul. Garbary 12) – dom modlitwy, obecnie budynek mieszkalny (woj. warmińsko-mazurskie) 
� Elbląg (ul. Warszawska) (woj. warmińsko-mazurskie) 

� Rozgart (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Gronowo Elbląskie) 

� Jezioro (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Markusy) 

� Nekielka (woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gm. Nekla) 

� Nowe Dwory (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń) 

 

4.   inne obiekty: 

� Szynych – stela i obelisk mennonicki przy kościele katolickim  

(woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz) 

� Wielki Lubień – przeciwpowodziowy wał ziemny  

(woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Dragacz)  

� Wielkie Stwolno (dom nr 29) – szkoła mennonicka  

(woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Dragacz)  

� Wiślina – brama-dzwonnica przy byłym cmentarzu mennonickim (obecnie katolicki)  

(woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański) 

� Koźliny (nr 116) – spichlerz (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Suchy Dąb)  
� Jazowa – historyczny układ wsi: rzędówka przywałowa, zespół domów i zagród  

(woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański) 

� Walichnowy Małe – kostnica na cmentarzu mennonickim  

(woj. pomorskie, pow. tczewski, gm. Gniew) 

� Różany (Stacja Pomp) –  parowa przepompownia  

(woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Gronowo Elbląskie) 



� Krzewsk (nr 24) – obora z podcieniem (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Markusy) 
� Ługi Ujskie – historyczny układ wsi: rzędówka bagienna, zachowany krajobraz kulturowy,  

najstarsza w Wielkopolsce lokacja mennonicka (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Ujście) 

 

stopień złoty: 

1. Chrystkowo – zagroda (dom podcieniowy, suszarnia i przechowalnia owoców) – obecnie siedziba  

Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego  

(woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Gruczno) 

2. Mątawy – świątynia, dom nr 52 – szkoła mennonicka i dom diakona, zespół chałup i zagród  

(woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki, gm. Nowe n. Wisłą) 

3. Wielka Nieszawka – Olęderski Park Etnograficzny (planowany, do czasu powstania – cmentarz,  

wał przeciwpowodziowy) (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński) 

4. Wilków nad Wisłą – historyczny układ wsi: rzędówka luźna, liczne chałupy i zabudowania gospodarcze, 
cmentarz (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Leoncin) 

5. Nowe Wymyśle – świątynia, młyn, zespół chałup i zagród, cmentarz  

(woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Gąbin) 

6. Sady – świątynia, cmentarz, zespół chałup i zagród (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Słubice)  

7. Świniary – zespół chałup i zagród, zachowany krajobraz kulturowy  

(woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Słubice) 

8. Gdańsk (ul. Mennonitów 10) – świątynia i pastorówka (obecnie własność Kościoła Zielonoświątkowego)  

(woj. pomorskie) 

9. Trutnowy (ul. Podcieniowa 7) – dom podcieniowy – obecnie siedziba Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 
(woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie) 

10. Stogi Malborskie – cmentarz, zespół chałup i zagród (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Malbork) 

11. Kącik – historyczny układ wsi: rzędówka na terpach, zespół domów i zagród, budynek szkoły,  

zachowany krajobraz kulturowy (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Nowy Staw) 

12. Klecie – dom podcieniowy (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Stare Pole)  

13. Nowy Dwór Gdański (ul. Kopernika 17) Żuławski Park Historyczny – wystawa „Na polskim polderze.  

Z dziejów mennonitów –  niderlandzkiej mniejszości religijnej” oraz lapidarium (woj. pomorskie) 

14. Marynowy – zespół chałup i zagród, domy podcieniowe, mennonickie stele na cmentarzu katolickim  

(woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański)  

15. Stawiec – cmentarz  (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański) 
16. Cyganek – Cmentarz Jedenastu Wsi, lapidarium sepulkralne  

(woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański) 

17. Palczewo – wiatrak (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Ostaszewo) 

18. Tujsk – historyczny układ wsi: ulicówka przywałowa i ulicówka wodna, zespół chałup i zagród  

(woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna)  

19. Łaszka – zespół chałup i zagród (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Sztutowo) 

20. Karwieńskie Błoto Pierwsze – cmentarz (woj. pomorskie, pow. pucki, gm. Krokowa) 

21. Elbląg Muzeum Archeologiczno-Historyczne – wystawa „Chata żuławska” (woj. warmińsko-mazurskie) 

22. Markusy – domy i zabudowania gospodarcze, cmentarz (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski) 

23. Tropy Elbląskie – zespół chałup i zagród, historyczny układ wsi: ulicówka wodna  
(woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Elbląg) 

24. Fiszewo – Centrum Pamięci Kultury Mennonickiej (planowane, do czasu powstania – cmentarz) 

 (woj. warmińsko-mazurskie,  pow. elbląski, gm. Gronowo Elbląskie) 

25. Herburtowo – świątynia i cmentarz (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń) 

 


