
Szkic trasy questu  na planie Dąbrówna. Pomarańczowymi kreskami 
oznakowano podstawową trasę, żółtymi kreskami trasę dodatkową. 
Liczbami od 1 do 12 oznakowano najciekawsze obiekty na trasie.

1. Początek trasy na rynku przy zadaszeniu nad dawną studnią. 
 Pod zadaszeniem znajduje się rzeźbiony plan fragmentu Dąbrówna 
 ze szkicem trasy i zdjęciami najciekawszych miejsc w miasteczku.
2. Dawna synagoga, obecnie budynek nie użytkowany w złym stanie 
 technicznym.
3. Obecnie budynek mieszkalny, przed 1945 rokiem elegancki hotel 
 Germania.
4. Okazały dąb szypułkowy, prawem chroniony pomnik przyrody.
5. Baszta z fragmentem murów obronnych. Obecnie baszta jest dzwonnicą.
6. Gotycki kościół fragmenty z XIV wieku. Frontowy szczyt kościoła 
 dobudowany w połowie XIX w.
7. Szczątki pomnika upamiętniającego poległych w I wojnie światowej 
 mieszkańców Dąbrówna i okolic. Pomnik stoi na wzniesieniu gdzie 
 w początkach istnienia Dąbrówna był krzyżacki gródek strażniczy. 
8. Neogotycki kościół katolicki konsekrowany w 1865 roku pod wezwaniem 
 św. Jana Nepomucena.
9. Budynek oddany do użytku jako szpital w 1899 roku, obecnie 
 szkoła podstawowa. 
10. Wieża ciśnień związana z linią kolejową Samborowo – Turza 
 Wielka wybudowaną w 1910 roku. Ciekawostką jest półkolisty 
 kształt zbiornika na wodę.
11. Alejka w parku, który założyli pod koniec XVII wieku Finckensteinowie. 
 Początkowo był to ogród zamkowy, dopiero od 1919 roku stał się parkiem 
 publicznym.
12. Kapliczka powstała w 1946 roku w drugą rocznicę powstania 
 sierpniowego 1944 ( tak wówczas nazywano Powstanie Warszawskie ).

Po obejrzeniu planu ruszaj w drogę,

kieruj się w południowo-zachodnią rynku odnogę,

 wychodząc z rynku ulicą Grunwaldzką,

spotkasz po lewej stronie głaz z napisem,

upamiętnia on rocznicę lokacji Dąbrówna,

 

                            

o czym informuje nas stosowna tabliczka.

Idź dalej nad brzegiem jeziora,

aż dojdziesz do mostku na rzece Wikierce,

odwróć się na chwilę a zobaczysz fragment 

północnej granicy średniowiecznego grodu,

  jest tu baszta, mur obronny za którym zabytkowy kościół stoi,

nacieszyłeś oczy to ruszaj przez mostek w dalszą drogę,

lekko oddalisz się od jeziora aż dojdziesz do pagórka,

na szczycie wzniesienia są szczątki pomnika,

który po I wojnie światowej postawiono 

i tak poległych upamiętniono.

Na tym wzniesieniu przed wiekami krzyżacki 

ogródek strażniczy wzniesiono,

     co badaniami                                                     
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potwierdzono.                                  a   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   i

31 lipca 1946 roku Dąbrówno traci prawa miejskie, i tak kończy się 620 
letnia historia Dąbrówna jako miasta. Do dnia dzisiejszego Dąbrówno 
jest siedzibą władz gminy wiejskiej. Przed obchodami 550 rocznicy 
Bitwy pod Grunwaldem w naszej miejscowości przeprowadzono prace 
archeologiczne w miejscu gdzie był krzyżacki gródek strażniczy 
i przy ruinach pałacu Finckensteinów. Wyniki prac zachęcały do ich 
kontynuacji, ale do dziś ich nie przeprowadzono. Pięknie położone 
Dąbrówno między dwoma jeziorami stwarza potencjalnie ogromne 
możliwości rozwoju turystyki.
                                                                                         

Tematyka

  Celem Quest-u jest poznanie historii Dąbrówna od czasu plemion 
pruskich do czasów po II wojnie światowej. Przechodząc trasę Questu 
napotykamy ślady po wiekach minionych. 

Czas przejścia

  Na przejście podstawowej trasy potrzeba około 1.5 godziny, a dodatkowy 
fragment trasy zajmie około 40 minut.

Jak szukać skarbu?
  
 Zapoznaj się z krótką historią Dąbrówna, ta wiedza ułatwi Ci prawidłowo 
rozwiązać zagadki, które zadamy Ci w czasie przejścia wyznaczoną trasą
przez nasze miasteczko. Możesz przejść całą trasę i wówczas odgadujesz 
dwa słowa lub tylko podstawową część trasy i odgadujesz jedno słowo. 
  
 Odgadując zagadkę wpisujesz słowo rozwiązania, jako podpowiedź masz 
liczbę kresek (każda kreska to jedna litera), a czasami podano którąś z liter. 
Nad wybranymi literami rozwiązania znajdują się liczby, są to numery liter
w rozwiązaniu głównego hasła.

 Początek trasy znajduje się w zachodniej części rynku, pod zadaszeniem 
nad nieczynną studnią. Pod tym dachem możesz obejrzeć szkic trasy 
ze zdjęciami najciekawszych zabytków.

 Leonard Rośkiewicz

                                                                                           Przewodnik turystyczny woj. Warmińsko - Mazurskiego.
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rocznica.                _  _  _  _  _  _  _  _      s  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Dalsza wędrówka Ciebie prowadzi do dziwnego budynku,

który jakby ścięty był od strony ulicy,

był to dom pisarza bramnego, kiedyś kogoś ważnego, 

tu kończyło się średniowieczne Dąbrówno,

za tym budynkiem przy którym była Brama Polska,

             

rozpoczynało się                     
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Przedmieście.                                                        P   _   _   _   _   _  e

Idąc dalej na południe miniesz ulicę Krótką,

i zdziwisz się okrutnie,

bo wspaniały widok nastroi cię cudnie,

po prawej budynek synagogi,

a po lewej nieco dalej jest interesujący budynek,

gdzie przez lat czterdzieści kilka był hotel Germania,

na pierwszym piętrze jedno z okien zastępuje pusta nisza,

długo tam figura bogini stała,

do nazwy hotelu nawiązywała,

była to figura bogini                          
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Obejdź synagogę natkniesz się znów na ulicę Krótką,

bo Krótka na pewno jest kręta,

zejdź potem nad jezioro Dąbrowa Mała,

tu spotkasz uroczą ścieżkę spacerową,

nie można jej nazwać aleją dębową,

 bo nad jeziorem jeden, ale piękny dąb mamy,

który jest tak wyjątkowy, że został uznany za
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Przyrody,                             _    _    _    _    _    k

Po zejściu z pagórka ulicą Powstańców ku wschodowi się udaj,

aż do ruchliwej drogi poniosą cię nogi,

tu poważne decyzje każdego uczestnika czekają,

czy krótszą podstawową trasą, 

czy dłuższą dodatkową turyści się udają,
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szkołę mijamy cmentarz katolicki po lewej zostawiamy,

do zakrętu z kapliczką docieramy,

w prawo skręcamy,

przy następnym zakręcie drogi stań spójrz w lewo,

wśród drzew wieżę ciśnień z półkolistym zbiornikiem zobaczysz,

dawny dworzec, wieża i nasyp kolejowy,

to wszystko co z linii kolejowej w 1910 roku do użytku oddanej 

w Dąbrównie pozostało, jest to dość mało,

ale ta linia ogromne znaczenie w sierpniu 1914 roku miała,

bo blisko linia frontu bitwy     
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się znajdowała.

                                                        _   _  n n   _   _   _   _   _   _   _   _   _  j   

                        

która w 1946 roku powstała,

drugą rocznicę powstania sierpniowego upamiętniała,

nazwa powstania dziwić dziś może, bo teraz nazywamy 

je Powstaniem Warszawskim,

po chwili zadumy nad powstańczym losem w dalszą drogę ruszamy,

w kierunku rynku znów idziemy,

 ale od wschodu na rynek wejdziemy,

pierzeją wschodnią rynku przejdź metrów nie wiele , 

jak miniesz bank spółdzielczy skręć w prawo 

dalej na zachód idź żwawo

jak dojdziesz na wysokość ratusza skręć w lewo,

w uliczkę którą dojdziesz do schodków,

teraz na górę przy remizie w prawo,

ulicą Ogrodową przemieszczaj się żwawo,

przy tablicy co Pensjonat Zacisze zachwala,

skręć w lewo jak strzałka wskazuje,

do Zacisza już tylko kawałek tobie brakuje,

tam w recepcji pokaż zagadki rozwiązanie,

jeśli bezbłędne to  pieczęć skarbową wędrowiec dostanie.
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 S K A R B W roku 1326 Luter z Brunszwiku komtur z Dzierzgonia dokonał lokacji 
Dąbrówna na prawie chełmińskim. Nie były to jednak początki 
osadnictwa w Dąbrównie i okolicach. Przed Krzyżakami ziemie te 
były zamieszkiwane przez pruskie plemię Sasinów, które zostało 
podbite przez zakon.
  
Dąbrówno było  lokowane wcześniej od wielu sąsiednich miast. 
To w naszym miasteczku w 1359 roku nadano prawa miejskie 
Olsztynkowi. Wydarzenia poprzedzające Bitwę pod Grunwaldem były 
dla Dąbrówna wielkim nieszczęściem. 13 lipca 1410 roku wojska 
polsko-litewskie zdobyły nasze miasteczko  i uległo ono zniszczeniu. 
Po tych wydarzeniach Dąbrówno bardzo długo nie mogło odbudować 
zniszcze ( na przykład kościół porządnie odbudowano aż dwa 
wieki później). Liczne wojny w XV w. nie oszczędzały Dąbrówna 
łącznie z wojną trzynastoletnią.

W 1525 roku Zakon Krzyżacki ulega sekularyzacji  i ostatni mistrz 
zakonu Albrecht Hohenzolern zostaje świeckim księciem Prus 
Książęcych. Decyzją Albrechta obowiązującym wyznaniem w Prusach 
Książęcych jest luteranizm, oczywiście dotyczy to także Dąbrówna.
  
W 1544 roku Fryderyk von Olesnitz staje się właścicielem starostwa 
wraz z miastem Dąbrównem. W 1572 Dąbrówno przechodzi w ręce 
Feliksa Fincka. Ród Fincków ( później Finck von Finckenstein ) był 
właścicielem Dąbrówna do 1831 roku, kiedy to zlicytowano dobra 
Finckensteinów. Prywatna własność starostwa była przyczyną licznych 
konfliktów między Finckensteinami, a mieszczanami Dąbrówna.
  
Pod koniec XVII wieku w Dąbrównie powstało wiele inwestycji. 
Do pałacu Finckensteinów  dobudowano skrzydło wschodnie 
i południowe, w pobliżu po obu stronach rzeki Wikierki powstał  
ogród zamkowy. W tym czasie w kościele zbudowano lożę i kaplicę 
Finckkensteinów. W latach dwudziestych XVIII wieku rozbudowano 
kościół poprzez dobudowanie dwóch bocznych naw z emporami. 
Zakupiono barokowy ołtarz ambonowy oraz rzeźbiony konfesjonał. 
Namalowano polichromie na drewnianym stropie kościoła. 
  
W XVIII wieku w Dąbrównie pojawili się Żydzi. Powstała gmina 
żydowska, wydano zgodę na utworzenie cmentarza.  W XIX wieku 
wybudowano synagogę, która swoje funkcje religijne pełniła do 
Kryształowej Nocy w 1938 roku. Żydzi osiedlali się głównie 
w południowej części miasteczka na tak zwanym Polskim Przedmieściu. 
  
W latach 1858-1868 w Dąbrównie miały miejsce liczne pożary, 
w których ucierpiały różne części rynku i Polskie Przedmieście. 
Od 1865 roku, po ponad trzystu latach, Dąbrówno znów ma kościół 
katolicki ( pod wezwaniem św. Jana Nepomucena). W ostatnich 
latach XIX wieku w naszym miasteczku wybudowano szpital 
(później przekształcony na szkołę ) i nowoczesny hotel Germania. 
  
W 1910 roku powstała linia kolejowa Samborowo-Turza Wielka, 
dzięki czemu Dąbrówno zyskało połączenie z Ostródą i Działdowem. 
W czasie bitwy tannenberskiej w sierpniu 1914 roku linia kolejowa 
w Dąbrównie miała duże znaczenie strategiczne ze względu na bliskość 
linii frontu.

W 1919 roku miasto nabyło ogród zamkowy, dzięki czemu uratowano 
starodrzew parkowy przed wyrębem. Wykupiony ogród przekształcono 
w park publiczny, którego upiększeniem zajmował się ogrodnik miejski. 
  
W lipcu 1920 roku w plebiscycie większość mieszkańców Dąbrówna 
opowiedziała się za przynależnością do Niemiec, a tak naprawdę 
chcieli zostać w swoich starych dobrych Prusach Wschodnich. 
600-lecie Dąbrówna w 1926 roku obchodzono bardzo hucznie. 
W hotelu Germania odbyła się uroczysta sesja rady miasta, a na 
rynku uroczyste obchody i  zabawa dla mieszkańców i gości. 

W sierpniu 1939 roku w Dąbrównie i okolicach stacjonowała duża 
ilość niemieckich wojsk, które pierwszego września wkroczyły do Polski. 
Rozpoczęła się II wojna światowa. Przez ponad pięć lat mieszkańcy 
Dąbrówna nie odczuwali bezpośrednio skutków działań wojennych, 
poza powoływaniem mężczyzn do wojska. W styczniu 1945 roku sytuacja 
zmieniła się diametralnie. Po spóźnionej, ale błyskawicznej ewakuacji 
mieszkańców 19 stycznia, dzień później Dąbrówno bez walki zajmuje 
Armia Czerwona. W wyniku licznych podpaleń i grabieży  w Dąbrównie 
zniszczono 60% zabudowy, czego skutki   są widoczne w wielu 
miejscach do dziś.

Q u e s t

Śladami starego Dąbrówna

Od Ilgenburga przez Gilgenburg po Dąbrówno

kto krótszą trasę wybiera niech przez Ostródzką się przedziera,

ostrożność oczywiście zachowa i w ulicę Parkową wejdzie,

przez park się przejdzie,

który przed wiekami ogrodem zamkowym zwali,

 wówczas oranżerie zbudowali.

Komu sił nie brakuje niech na razie park ominie,

Ostródzką na północ się udaje,

 po prawej neogotycki kościół katolicki mijamy,

który z cegły i kamienia łupanego w 1865 roku zbudowany,

  w tym roku kościół konsekrowano,

 był to kościół pod wezwaniem św.  Jana                                                             
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Dalej na północ wędrówkę kontynuujemy,

za chwilę szkołę miniemy,

gdy ten budynek w 1899 roku zbudowano szkołą go nie nazywano,
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otworzono,początkowo tu                                                                          _   _   _   _   _   _   L

Wieżę zostawiamy i w prawo w ulicę Kajki skręcamy,

teraz ku Dąbrowie Wielkiej idziemy,  

ale zanim nad jeziorem się znajdziemy,

z ulicy na dawny nasyp kolejowy wejdziemy,

głazy polodowcowe mijamy i za chwilę 

piękny krajobraz podziwiamy,

po lewej jezioro a po prawej park oglądamy,

w tym miejscu premię wędrowcom damy,

i się przyznamy, że pod numerem 17 literę v ukrywamy

Nasypem do schodów przy plaży dochodzimy,

którymi na dół schodzimy i piaszczystą plażą 

do alejki parkowej dochodzimy, 

tu właśnie z trasą podstawową się łączyny,

ponownie przechodzimy przez rzeczkę,

w oddali przystanek autobusowy widzimy,

gdy do przystanku dojdziemy,

to z daleka już wiemy,

 że blisko                                  
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się znajdujemy,                                            k   _   _   _   _   _   _   _   _

Ścieżka kulturowa została opracowana w ramach projektu 
„Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy” 

współfinansowane z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

16 7 8


