
 

 

 

Repertuar filmowy śuławskiego Parku Historycznego 

 

1. Naznaczeni krajobrazem 
dziecięce wspomnienia przedwojennych mieszkańców śuław 
czas 32 minuty   
realizacja: Jan Baszkowski, Krzysztof Kowalski, Marek Opitz, Grzegorz Gola 
dostępne wersje językowe: polska, niemiecka 

2. Niski kraj – ochrona przeciwpowodziowa w Niderlandach 
– relacje członków Stowarzyszenia śuławy podczas wizyty studyjnej  
czas 32 minuty   
rok produkcji: 2011, produkcja: Studio Delta na zlecenie Stowarzyszenia śuławy 

3. śuławy – wędrówka po delcie Wisły  
– atrakcje turystyczne śuław  
czas 24 minuty   
rok produkcji: 2000, produkcja: Foto Opitz 
dostępne wersje językowe: polska, niemiecka 

4. Elbląg i Wysoczyzna Elbląska – miejsca magiczne 
- atrakcje turystyczne  
czas: 30 minut 
rok produkcji: 2000, produkcja: Foto Opitz 

5. Mierzeja Wiślana - bursztynowe wybrzeŜe  
- atrakcje turystyczne  
czas: 30 minut 
rok produkcji: 2000, produkcja: Foto Opitz 

6. Kraina Wiatraków Powraca 
śuławskie wiatraki – historia powstania wiatraków 
czas: 7 min 
rok produkcji: 2007, archiwum Klubu Nowodworskiego 

7. Tuga Bioblitz  – relacja z zawodów w badaniu bioróŜnorodności rzeki Tugi  
czas: 20 minut 
rok produkcji: 2009, produkcja: Studio Delta na zlecenie Klubu Nowodworskiego 
dostępne wersje językowe: polska, angielska 

8. Poldery Europy – 10 sposobów na Ŝycie poniŜej poziomu morza  
czas: 11 minut 
rok produkcji: 2010, produkcja: Klub Nowodworski 

9. Narodziny śuławskiego Parku Historycznego  
czas: 10 minut 
rok produkcji: 2010, produkcja: Studio Delta 

 
 



 

 

 
 
10. Powrót dzwonu do Cedrów Wielkich  
czas: 6,5 minut 
rok produkcji: 2010, produkcja: Gmina Cedry Wielkie 
 
11. Film prezentacyjny gmin: Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Cedry Wielkie  
czas: prezentacja kaŜdej gminy trwa 5 minut 
rok produkcji: 2010, produkcja: Gminy Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Cedry Wielkie w ramach 
Kampanii promocyjnej śuław finansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
dostępne wersje językowe: polska i angielska 
 

12. Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii 
czas: 32 minuty  
rok produkcji: 2010, produkcja: Fereign Information Service of the Netherlands 
dostępne wersje językowe: polska, angielska, holenderska, francuska, rosyjska, portugalska, szwedzka, 
hiszpańska, niemiecka 
 

14. Rozległe pole 
czas 67 minut 
produkcja: Gerburg Rohde- Dahl 
dostępna wersja: z napisami polskimi 
Autorka filmu  Gerburg Rohde-Dahl, wspomina swoje dzieciństwo w czasach II wojny światowej jako 
najpiękniejsze lata Ŝycia całej rodziny… Informacje o obozie koncentracyjnym w pobliskim Stutthofie nie 
zakłócały szczęśliwego Ŝycia. Autorka filmu przez swoje dorosłe Ŝycie próbuje rozliczyć się z przeszłością 
stawiając szczere i pozostające otwartymi pytania nad niemiecką toŜsamością i własną postawą do 
nazizmu. 
 
15. Pętla śuław – rejs po delcie Wisły – wodniackie atrakcje 
czas: 22 minuty 
rok produkcji: 2011, produkcja: Biuro Rozwoju Dróg Wodnych Województwa Pomorskiego 
dostępne wersje: polska, angielska, niemiecka 
 

16. Tryptyk śuławski 3 filmy                                                                                                                   
czas: po 25 minut                                                                                                                                      
rok produkcji: 2011, produkcja: Studio Delta                                                                                       
Wielka woda – film o zagroŜeniu powodziowym śuław i historii odwadniania delty Wisły.                 
Koloniści – śuławy pokazane jako miejsce ciągłych zmian w przyrodzie i zmiennych ludzkich losów. 
Terytorium podlegające ciągłym wpływom inwazyjnych gatunków roślin  i zwierząt współistniejące z 
migracjami człowieka, wielokrotnym osadnictwem z intensywnym gospodarowaniem.                              
Sieć – reportaŜ – opowieść o wielowiekowym tworzeniu sieci melioracyjnej na śuławach Wiślanych. 
Dowiemy się jak wygląda dziś i do czego słuŜy. 

17. śuławy. Dziedzictwo pracy 
czas 22 minuty 
produkcja: Wojewódzki Oddział SłuŜby Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura Elbląg 
scenariusz: Bogusław Szmygin i Maria Lubocka-Hoffmann 
dostępne wersje językowe: polska  



 

 

 
 
18. Po 66 klucze wracają do domu – realizacja Katarzyna Sędek 
czas 15 minut 
Rok produkcji 2012produkcja: Katarzyna Sędek, Studio Delta 
dostępne wersje językowe: niemiecka, angielska 
napisy polskie 
Relacja o historii kluczy od domu przy ul. Wejhera, które po 66 latach przekazał Muzeum śuławskiemu 
Heinrich Korella – przedwojenny mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego. 
 
 
19. Z dziejów polskiej tolerancji - mennonici na śuławach 
czas 20 minut 
Rok produkcji 2014, produkcja: Klub Nowodworski 
reŜyseria: Katarzyna Sędek, Studio Delta 
dostępne wersje językowe: polska, niemiecka, angielska 
Po upadku Zakonu KrzyŜackiego przez blisko 300 lat Deltą Wisły władali Królowie Rzeczypospolitej. 
Polskie panowanie zaznaczyło się przyjęciem  wspólnoty religijnej menonitów, prześladowanej za swe 
przekonania w Niderlandach.  Kim byli tajemniczy i skromni wyznawcy mennonityzmu, jakie były ich 
Ŝuławskie losy, jakie obowiązywały ich zasady religijne, czym zajmowali się na śuławach i co dziś po nich 
pozostał. 
 
20. W cieniu domów – dom podcieniowy w śelichowie Cyganku 
21. W cieniu domów – dom podcieniowy w Trutnowach 
22. W cieniu domów – dom podcieniowy w Orłowie 
23. W cieniu domów – dom podcieniowy w Rozgarcie 
24. W cieniu domów – dom podcieniowy w Markusach 
25. W cieniu domów – dom podcieniowy w Miłocinie 
26. W cieniu domów – dom podcieniowy w śuławkach 
27. W cieniu domów – dom podcieniowy w Stalewie 
28. W cieniu domów – dom podcieniowy w Kleciu 
Czas emisji filmów po 20 minut 
Rok produkcji 2014, produkcja: Centrum Spotkań Światowid w Elblągu w ramach projektu S.O.S. dla 
Ŝuławskich domów podcieniowych 
reŜyseria: Agnieszka Jarzębska 
dostępne wersje językowe: polska 
Filmowa opowieść o domach podcieniowych, ich historii, współczesne uŜytkowanie, wywiady z 
ekspertami i właścicielami – duŜa porcja informacji o specyfice Ŝuławskich domów podcieniowych.    
 
 
 

 

 
 


