
Obiekty na Szlaku dziedzictwa kulturowego Gminy Płośnica 

1. Gralewo : Cmentarz wojenny z 1914 r.  

Cmentarz wojenny z I wojny światowej o powierzchni 2800 m kw znajduje się w lesie, po 

prawej stronie drogi z Gralewa w kierunku Płośnicy
1
. W opracowaniu Dehnena określany 

jako Grallau, Kriegerfriedhof im Walde. Pochowanych jest tu 56 żołnierzy armii 

niemieckiej (w tym 10 nieznanych z Inf. R. 45, po 1 nieznanym z Inf. R. 44, Gren. R. 

1,Gren. R. 3 oraz 1 żołnierz bez określonego przydziału wojskowego) i 109 żołnierzy armii 

rosyjskiej walczący w bitwie, która rozegrała się w dniach 26-27 sierpnia 1914 roku. 

Cmentarz zachowany w stanie szczątkowym, układ mogił całkowicie zatarty. 

Uporządkowany w 2008 roku
2
. 

2. Murawki: Ścieżka edukacyjna torfowiska niskie Murawki 

Na tablicach opisano w jaki sposób pozyskiwano torf i jakimi narzędziami posługiwano się 

do wydobywania torfu.  

3. Murawki/Płośnica:  wzniesienie Garbu Lubawskiego „Łysa Góra”  

W kompleksie leśnym, na północ w kierunku wsi Murawki, znajduje się lokalne 

wyniesienie Garbu Lubawskiego zwane Łysą Górą (174,3 m n.p.m.). Według legendy 

mają się tu zlatywać czarownice na nocne obrady. W części zachodniej, również lesistej, 

wśród łąk znajdują się liczne, zabagnione dziś wyrobiska pozostałe po eksploatacji torfu. 

Torf wydobywano tu jeszcze w latach siedemdziesiątych naszego stulecia
3
. 

4. Turza Mała: Zespół pałacowo-parkowy 

Zespół pałacowo-parkowy w Turzy Małej został założony w II połowie XIX w.  

W jego skład wchodzi pałac z 1895 r, zabudowania gospodarcze. Cały obiekt sąsiaduje  

z parkiem. W połowie XIX wieku majątek w Turzy Małej należał  

do Friedricha von Kownatzkiego. Posiadał on wtedy znaczne dobra ziemskie.  

W folwarku zbudował między innymi murowany, dwukondygnacyjny dwór. Około 1870 

roku powstało tu również kilka zabudowań  gospodarczych,  jak  np.  murowany   

z  czerwonej  cegły  budynek  gorzelni  (1873r). W  latach  osiemdziesiątych  XIX  wieku  

Kownatzki  zbudował  także  okazały  pałac.  Został  on zaprojektowany w stylu renesansu 

północnego (zwanego też niemieckim) charakteryzującego się przede   wszystkim   bogato   

zdobionymi   wykuszami,   lukarnami i wysokimi   frontonami   oraz stosowaniem  

ornamentyki  cekinowej, okuciowej i rolwerkowej. Zauważalny jest tu także wpływ innych 

stylów, jak np. architektury angielskiej i francuskiej, zmodernizowanego neogotyku czy 

tzw. stylu  ceglanego  prostego.  Autor  projektu  nie  jest  znany.  Z  pewną  jednak  dozą  

ostrożności, autorstwo można przypisać znanemu niemieckiemu architektowi Ottonowi 

March
4
. 

5. Turza Mała: aleja drzew (pomnik przyrody) 

Drzewa tworzące aleję pomnikową rosną wzdłuż drogi gminnej działki nr: 179  

i 181 obręb Turza Mała. 

Aleje pomnikową tworzą: 
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 http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/10008/ 

2
 http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/gralewo 

3
 http://jezioro.com.pl/miasta/miejscowosc.html?id=157 

4
 Plan odnowy wsi Turza Mała 2014 



-Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) –5 szt.,  

-Klon jawor (Acer pseudoplatanus)–130 szt., 

-Klon pospolity (Acer platanoides) –17 szt., 

-Grab pospolity (Carpinus betulus)–2 szt., 

-Lipa drobnolistna (Tilia cordata)–1 szt., 

-Olsza czarna (Alnus glutinosa)–2 szt., 

-Świerk pospolity (Picea abies)–6szt 

 

 

6. Płośnica: Kościół pw. św. Barbary 

Zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Barbary, budowany w latach XVI, XIX-XX, wraz z 

cmentarzem przykościelnym. 

Kościół św. Barbary w Płośnicy powstał za czasów krzyżackich w 1404 r. Wkrótce potem 

utworzono przy nim parafię. Masywna, kamienno ceglana, jednonawowa budowla. Wieża 

kościoła znajduje się od zachodu. Z zabytkowego wyposażenia zachowały się jedynie 

chrzcielnica oraz organy z XIX wieku. Pod posadzką kościoła znajdują się niedostępne 

dziś krypty, w których pochowani są właściciele Gródek.  

W 1914 roku po uderzeniu pioruna spłonęła drewniana część wieży z dzwonnicą, którą 

odbudowano w 1918 roku. Na skutek reformacji świątynia została opanowana przez 

luteranów i pozostała w ich rękach przez blisko 400 lat, aż do końca II wojny światowej.  

1 września 1948 r. ustanowiono przy kościele samodzielną placówkę 

duszpasterską. Ostatecznie parafia Płośnica pod wezwaniem św. Barbary została 

erygowana dekretem biskupa chełmińskiego Kazimierza J. Kowalskiego w Pelplinie  

19 listopada 1949 r
5
.  

http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=123  

 

7. Płośnica: Cmentarz wojenny z 1914 r. Domajewo 

Cmentarz wojenny z 1914 r. położony pomiędzy Płośnicą a stacją PKP Gralewo, około 3,5 

km na północ od Płośnicy, w lesie, za mostkiem na rzece Płośniczance. W opracowaniu 

Dehnena określany jako Heinrichsdorf, Kriegerfriedhof im Walde. Założony na planie 

wydłużonego prostokąta, z wyraźnym podziałem na cztery kwatery rozdzielone alejkami. 

Kwatery bliżej drogi składają się z 4 rzędów po 4 nagrobki każda, dalsze  

z 7 rzędów po 2 nagrobki. Pierwotnie ogrodzony drewnianym płotem. W okresie 

międzywojennym pozostawał pod opieką władz polskich, a podczas okupacji pod 

nadzorem niemieckiej służby leśnej. Według źródeł niemieckich pochowano  

tu 32 żołnierzy armii niemieckiej (w tym 4 nieznanych z Gren.R.) i 370 żołnierzy armii 

rosyjskiej poległych 26 sierpnia 1914 r.).  Stan zachowania dobry. W latach 2007-2009 

cmentarz oczyszczono i ogrodzono, alejki pomiędzy mogiłami wysypano drobnym 

tłuczniem. Wymieniono także betonowe nagrobki. Obok wejścia na cmentarz, od strony 

drogi, umieszczono głaz, na którym znajduje się tabliczka z napisem:  

”TU SPOCZYWAJĄ  ŻOŁNIERZE  POLEGLI  W I WOJNIE  ŚWIATOWEJ”
6
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 http://www.ciekawemazury.pl/info.htm#55/pl/i/plosnica_-_kosciol_par._p.w._sw._barbary 
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 http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/domajewo 

http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=123


8. Płośnica: Płośnickie Lato Teatralne 

Ogólnopolski festiwal teatralny organizowany od 1987 roku w Płośnicy. Przegląd ma 

charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. 

Są to formacje teatralne, z całej Polski. Charakterystycznym elementem Przeglądu są 

warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla 

instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Warsztaty teatralne prowadzą 

teatrolodzy, instruktorzy teatralni aktorzy, członkowie jury. Występy oceniane są przez 

jury powołane przez organizatora. Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia. Członkowie 

jury prowadzą również warsztaty teatralne
7
.  

9. Płośnica: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy powstała w 1979 roku  z inicjatywy 

Kapelmistrza, instruktora i nauczyciela – Jana Wiśniewskiego. Z niewielkiej strażackiej 

orkiestry udało mu się stworzyć big – band znany nie tylko w kraju, 

ale i poza granicami. Początki działalności polegały głównie na kształceniu członków 

orkiestry, fundamentu, na którym powstały dalsze sukcesu orkiestry. Jej sukcesy zaczynają 

się datować od 1982 roku kiedy to po raz pierwszy, po latach pracy orkiestra kwalifikuje 

się do udziału w IX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP. W sumie do tej pory 

do ogólnopolskiego finału orkiestra kwalifikuje się 10–krotnie, zawsze zajmując czołowe 

miejsca
8
. 

https://www.facebook.com/MODPlosnica 

10. Płośnica: skwer im. Kapelmistrza Jana Wiśniewskiego  

Jan Wiśniewski urodził się 28 czerwca 1938 roku we wsi Windyki, położonej 5 km od 

Mławy. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 12 lat, pobierając prywatne lekcje muzyki 

i gry na klarnecie u Józefa Klimka, kapelmistrza  Działdowskiej  Orkiestry  Dętej. Od 1979 

roku założyciel, instruktor i kapelmistrz Młodzieżowej orkiestry Dętej OSP w Płośnicy. 

Pod jego kierownictwem MOD OSP w Płośnicy dała około 1000 znaczących koncertów  

w Polsce i poza granicami kraju, a swym dorobku posiada liczne nagrody z przeglądów  

i konkursów. Jego działalność zyskała powszechne uznanie i propaguje polską kulturę 

muzyczną. Wieloletni dorobek w kształceniu członków orkiestry sprawia, iż spod batuty 

pana Jana Wiśniewskiego, muzyka, wyszło wielu profesjonalnych muzyków, obecnie 

członków wielu orkiestr o krajowej i zagranicznej renomie, np. Orkiestrze 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
9
. Pan Jan Wiśniewski 

odznaczony był za działalność kulturalną wieloma tytułami m.in. trzykrotnym 

odznaczeniem Ministra Kultury i Sztuki czy Krzyżem Zasługi przyznanym przez 

Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złotym  Znakiem  Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmarł 30 czerwca 2011 roku w Płośnicy
10

. 
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 http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Ogólnopolski_Przegląd_Teatrów_Amatorskich_-
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 http://www.orkiestraplosnica.republika.pl/ 
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 Uchwała NR IV/12/1/2015 RADY GMINY PŁOŚNICA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy 

skwerowi w Płośnicy 

https://www.facebook.com/MODPlosnica


11. Mały Łęck: Zespół dworski 

Zabytkowy zespół dworski, składający się z dworu i parku. Do lat dziewięćdziesiątych 

funkcjonujący jako cześć składowa PGR w Małym Łęcku. 

12. Wielki Łęck: Kościół pw. św. Mikołaja 

Kościół zbudowany w latach 1914 - 1918 r. W środku wyposażenie z tamtego okresu. 

Tutejsza parafia katolicka istnieje od 1335 roku. Kiedy w czasie reformacji właściciel 

Wielkiego Łęcka przeszedł na protestantyzm, drewniany kościół został przekazany 

ewangelikom. Katolicy odzyskali świątynię w XVII w. W 1904 kościół rozebrano, bo 

groził zawaleniem. W 1914 r. zaczęto budowę nowej murowanej świątyni, którą 

ukończono w 1918 r.
11

  

13. Wielki Łęck: aleja dębowa (pomnik przyrody) 

Aleja wzdłuż drogi Przełęk – Pajewo - Dłutowo na odcinku 900 m od szosy Działdowo-

Lidzbark.  Rosną tu dęby szypułkowe Quercus robur – aleja liczy 131 szt.
12

 

14. Przełęk: Kościół  pw. Przemienienia Pańskiego 

W XV wieku z fundacji ówczesnych dziedziców wzniesiono w Przełęku pierwszy kościół 

filialny Świętych Piotra i Pawła. W XVI w. władali nim przejściowo luteranie. W XVII w. 

wrócił we władanie katolików. Podczas wojen szwedzkich został zrujnowany i wkrótce 

potem - odbudowany. Nie zachowały się informacje o jego wyglądzie, nie wiemy też,  

czy był drewniany, czy też murowany. Jako filia parafii w Wielkim Łęcku kościół ten 

przetrwał do ostatniej dekady XIX w. W latach 1899 - 1901 zbudowano w Przełęku nową 

neogotycką, murowaną z cegły świątynię Przemienienia Pańskiego. Fundatorem drugiego 

kościoła był dziedzic wsi Przełęk - Rymer, ewangelik, który władał tą miejscowością  

do 1913 r.
13

 

15. Przełęk: rzeka Wkra 

Wkra – rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi, o długości 249,1 km. 

Powierzchnia dorzecza Wkry obejmuje obszar 5322 km². Rzeka bierze źródła w okolicy 

Nidzicy. Bieg rzeki Wkry podzielony jest na 3 odcinki o różnych nazwach:   

 górny bieg – Nida, od źródeł do ujścia Szkotówki,  

 środkowy bieg – Działdówka, od ujścia Szkotówki do ujścia Swojęcianki,   

 dolny bieg – Wkra, od ujścia Swojęcianki do ujścia do Narwi.  

 

 

16. Jabłonowo: Wiatrak 

Wiatrak typu koźlak wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. 

http://www.dzialdowo.com.pl/pl/?id=tygodnikdz.php3&art=0004 
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 http://mojemazury.pl/ciekawe-miejsca/132/Kosciol-sw-Mikolaja-w-Wielkim-Lecku-z-1918-roku 
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 http://www.dzialdowo.starostwo.gov.pl/?p=document&action=show&id=6192&bar_id=2249 
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 http://www.diecezja.torun.pl/par_pokaz.php?idpar=124 

http://www.dzialdowo.com.pl/pl/?id=tygodnikdz.php3&art=0004


17. Zalesie: teren rekreacyjny nad stawem 

Miejsce rekreacyjne znajduję się na tyłach OSP w Zalesiu. Przygotowano je z myślą  

o turystach i mieszkańcach wsi, którzy mogą miło spędzić czas w urokliwym miejscu nad 

stawem. Pomyślano tu także o najmłodszych, z myślą o nich ustawiono karuzelę  

i huśtawkę. 

 

18. Niechłonin: Kościół pw. Wszystkich Świętych 

Świątynia drewniana, o jednej nawie, posiada konstrukcję zrębową. Prezbiterium jest 

mniejsze, mieści się od strony nawy, jest zamknięte trójkątnie. Z przodu i z boku nawy 

znajdują się kruchty. Dach ma dwie kalenice i jest pokryty blachą, posiada ośmiokątną 

wieżyczkę na sygnaturkę. Jest ona zakończona hełmem z blachy w kształcie ostrosłupa  

z latarnią. W środku znajduje się pozorne sklepienie kolebkowe, umieszczone  

w prezbiterium. Ołtarz główny i dwa boczne, pochodzą z XVIII stulecia
14

. 

http://niechlonin.slaskdatacenter.pl/readarticle.php?article_id=2 

19. Gruszka: rzeka Wkra 

20. Gródki: głaz narzutowy (pomnik przyrody) 

Typ skały: gruboziarnisty granit z dużą ilością dużych, grubotabliczkowych kryształów 

szarych plagioklazów, wykazujących miejscami niebieskawy odcień. Mniejsze, szare 

ziarna kwarcu oraz minerały ciemne – pirokseny i amfibole – wypełniają przestrzenie 

pomiędzy skaleniami.   

Głaz leży w oddz. 521c leśnictwa Gródki, na terenie byłego cmentarza wojskowego
15

.  
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 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Niech%C5%82oninie 
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 http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/G%C5%82az_narzutowy_w_le%C5%9Bnictwie_Gr%C3%B3dki 

http://niechlonin.slaskdatacenter.pl/readarticle.php?article_id=2


21. Gródki: Zespół dworski 

Zabytkowy  zespół dworski, powstał  w XIX/XX. W skład zespołu wchodzą: dwór,  park, 

stajnia z 1845r. 
16

  Neobarokowy dwór został zbudowany w latach 1905-1908, był własnością 

niemieckiej rodziny von Boddenów. Integralną częścią dworu jest park z trzema stawami.  

Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się szkoła rolnicza
17

. 

 

22. Gródki: kurhany 

W lesie pomiędzy Gródkami a Priomą, niedaleko trasy Działdowo - Lidzbark, znajduje się 

zespół owalnych kurhanów datowanych na wczesną epokę żelaza. Nasypy mają po  

około 20 m średnicy i ok. 2 m wysokości. Są to kurhany - groby z czasów rzymskich. 

Badali je Niemcy już w roku 1899, znajdując m.in. kilka monet z I i II wieku. Ostatnie 

prace archeologiczne prowadzono tu w latach 60-tych XX w. Ich śladami  

są charakterystyczne zagłębienia na wierzchołkach kurhanów.   

23. Prioma: „ziemianka” 

Ziemianka - prymitywne schronienie wykopane w ziemi, przeważnie przykryte 

gałęziami i poszyciem leśnym lub odchodami zwierzęcymi w formie stałej, niekiedy 

wyposażone w piec gliniany. Używane były między innymi przez plemiona 

germańskie i słowiańskie, przetrwały po dziś dzień na całym świecie jako przechowalnia 

pożywienia w okresie zimowym, schronienia myśliwskie, a nawet jako mieszkanie  

dla ludzi
18

. To jedna z ostatnich zachowanych ziemianek na terenie Gminy Płośnica. 

 

24. Rutkowice: Założenie dworsko-folwarczne 

Zespół podworski z przełomu XIX/XX wieku, do którego należą : 

- pałac dworski murowany z ok. 1870 r., 

- gorzelnia murowana – 1872-74 r., 
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 http://www.ciekawemazury.pl/info.htm#40/pl/i/grodki_-_zabytkowy_zespol_dworski 
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 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemianka 



-2 budynki gospodarcze z kamienia i cegły z przełomu XIX/XX wieku, 

- budynek gospodarczy z kamienia i cegły z początku XX wieku, 

-budynek gospodarczy murowany z pierwszego ćwierćwiecza XX wieku 

- park z drugiej połowy XIX wieku.
19

 

25. Rutkowice: Cmentarz wojenny z 1914 r. Tynowo 

Usytuowany 2 kilometry na północny-wschód od Rutkowic, niedaleko od drogi  

do Turzy Wielkiej. W opracowaniu Dehnena określany jako Ruttkowitz, Kriegerfriedhof 

bei Thiendorf. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, z centralnie umiejscowionym 

pomnikiem do którego prowadzi żwirowa alejka. Otoczony niskim wałem ziemnym. 

Pochowano tu 187 żołnierzy armii niemieckiej (w tym 20 nieznanych z Inf. R. 44, 3  

z Gren. R. 4, 8 z Inf. R. 45, 4 z Landw. Inf. R. 2, 13 z Landw. Inf. R. 9 oraz 17  

bez określonego przydziału wojskowego) oraz 175 żołnierzy armii rosyjskiej poległych  

27 sierpnia 1914 roku. Stan zachowania dostateczny. Pomnik odnowiony, układ mogił 

całkowicie zatarty
20

. 

26. Skurpie: Skwer im. Hieronima Skurpskiego 

Hieronim Skurpski (ur. 17 października 1914 w Skurpiu koło Działdowa,  

zm. 16 września 2006 w Olsztynie) – malarz, rysownik, historyk sztuki, 

działacz kultury. Honorowy obywatel miasta Działdowa. Absolwent 

Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w 

Krakowie, po czym rozpoczął studia na warszawskiej ASP, studia 

przerwane przez II wojnę światową ukończył w 1950. Laureat nagrody 

Osobowość Roku Warmii i Mazur 2002. 

W okresie powojennym czynny organizator i animator życia kulturalnego 

na Warmii i Mazurach. Współorganizator Muzeum Warmii i Mazur w 

Olsztynie i przez 20 lat jego dyrektor. Współzałożyciel i wieloletni prezes 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze. Twórca olsztyńskiego 

Biura Wystaw Artystycznych, także były prezes Związku Polskich 

Artystów Plastyków
21

. 

Był autorem wielu prac naukowych i popularyzatorskich z zakresu sztuki i 

kultury ludowej, ochrony zabytków i sztuki współczesnej. Od 1939 r. 

prowadził przez całe życie szkicownik. Zachowało się około 300. zeszytów. 

Od 1954 r. pisał dziennik, w którym notował sprawy ważne dla jego twórczości 

artystycznej. Jego malarstwo było często autobiograficznym zapisem. „Fakty z życia 

artysty są stale obecne w jego obrazach. Pojawiają się przeróżne postacie zakotwiczone w 

pamięci artysty. W jego obrazach często występuje człowiek w podróży jako metafora 

dążeń artysty. Postaciom tym, przeważnie kobietom, towarzyszą przeróżne rekwizyty, 

których symbolika czytelna jest dla wtajemniczonych. Ostatnie są wyrazem nowego 

realizmu, wywodzącego się z doświadczeń abstrakcji i surrealizmu oraz uniwersalnej, 

magicznej ludowej wyobraźni
22

. 
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