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Hej!
Mam na imię Michał. Mam 8 lat 
i bardzo lubię grać w piłkę nożną 
i Minecraft. Lubię też jeździć z moimi 
rodzicami na wycieczki. I pływać 
kajakiem. Czasem też bawię się w piratów.  
Lubię przebierać się za pirata i atakować 
statek mojej siostry Majki. Tzn. nie statek 
tylko łóżko. No i ona nie za bardzo to 
lubi. W sumie nie wiem, dlaczego? 
To bardzo fajna zabawa. Majka 
mówi, że ona ma już 12 lat i nie będzie się bawić 
w takie dziecinne rzeczy. Ale ona się nie zna. 
Nie ma nic dziecinnego w piratach. Prawda? 

Majka powiedziała ostatnio, że pojedzie z klasą 
na wycieczkę zwiedzać zamki. Byliście kiedyś 

na zamku? Bo ja pomyślałem sobie, 
że na takim zamku to może być 

ukryty jakiś skarb. Majka 
prychnęła, że na tych 
zamkach to już wszystkie 
skarby znaleziono i wszystkie 
są w muzeum. 
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Oto zamki które odwiedzać będzie Majka, 
przyporządkuj je do odpowiedniego miejsca na mapie.

1. Zamek w Malborku 
2. Zamek Królewski w Warszawie 
3. Zamek Królewski na Wawelu;

Od rozmyślań o skarbach, 
które można odkryć zrobiło mi się 
żal, że to nie ja jadę na taką wycieczkę.
Powiedziałem o tym mamie, która zamyśliła się na chwilę. A potem 
powiedziała, że my też możemy pojechać do zamku! I to bardziej 
tajemniczego niż te, do których pojedzie klasa Majki!

Zadanie 1
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Mama powiedziała, że w sobotę wybierzemy się do ruin 
zamku w Szymbarku.  Szymbark to taka miejscowość 
zupełnie niedaleko nas. Ciekawe skąd się tam wziął zamek?

Szymbark

Szymbark – wieś w województwie 
warmińsko-mazurskim, położona 
niedaleko Iławy, nad Jeziorem 
Szymbarskim. W XIV wieku, a więc 
700 lat temu wybudowano tu zamek.
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Zamek w Szymbarku miał wielu bardzo różnych właścicieli. Najdłużej 
mieszkała w nim rodzina von Finckenstein. Zamek został kupiony 
przez Ernsta Finck von Finckenstein w 1699 r. (XVII w), a więc ok. 
300 lat po jego wybudowaniu.  Zamek należał do tej rodziny przez 
prawie 250 lat. Oznacza to, że w zamku mogli mieszkać: 
Ernst Finck von Finckenstein, który kupił zamek, jego syn, jego wnuki, 
jego prawnuki, jego praprawnuki, prapraprawnuki, praprapraprawnuki, 
i może nawet mogły bywać jego prapraprapraprawnuki!

Jeżeli każdy z potomków Ernsta von 
Finckenstein miałby dwoje  dzieci, to ile pra pra 
prawnucząt mógłby mieć E. von Finckenstein? 

Zadanie 2
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Mama powiedziała, że takie zamki jak Zamek Szymbark to 
zabytki. Myślałem, że zabytki znajdują się w muzeum? Okazało 
się, że nie tylko. Zabytek to budynek lub przedmiot, czyli rzeczy 
wytworzone przez człowieka będące ważną pamiątką, dowodem 
jakiegoś zdarzenia lub całej epoki.  Zabytki są ważne, bo mówią 
nam dużo o historii ludzkości albo naszego regionu, pokazują, 
jak ludzie żyli kiedyś, co i jak tworzyli. Ale kto ustala, że coś jest 
zabytkiem? 

Ludzie od dawna wiedzieli, że warto dbać o rzeczy, które 
świadczą o naszej historii. Oceną tego czy dany budynek 
czy przedmiot są ważnym świadectwem historii czy 
jakiegoś zdarzenia zajmują się: archeolodzy, historycy, 
konserwatorzy zabytków. 

Obecnie zabytki znajdują się pod opieką państwa. 
Urzędem, który dba o to, aby ważne dla nas budynki 
czy przedmioty zostały oficjalnie uznane za zabytki jest 
Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Który z poniższych przedmiotów jest zabytkiem? Zadanie 3
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No dobrze, zabytki zabytkami, ale co ze 
skarbami? Czy ktoś jeszcze na świecie 
szuka skarbów, czy piraci znaleźli już 
wszystko i wszystkie są w muzeach? 

Zapytałem znów mamy. Mama 
uśmiechnęła się i powiedziała, że na świecie 
wciąż można znaleźć skarby. Na pewno 
nie wszystkie zostały znalezione przez 

piratów i nie wszystkie są już w muzeach. 
Może nie uda się znaleźć całej skrzyni złota, jak za pirackich czasów, ale 
ciągle można odkryć przedmioty pochodzące z dawnych czasów: monety, 
przedmioty codziennego użytku, czy nawet dzieła sztuki. I takie odkrycia 
bez wątpienia są skarbami przeszłości. Są osoby, dla których poszukiwanie 
takich skarbów jest życiową pasją: z zacięciem wybierają się na wędrówki 
z wykrywaczem metalu po lasach albo polach.  Inni z zapałem czytają 
książki historyczne, poszerzają swoją wiedzę o określonych wydarzeniach 
i starają się wydedukować co mogło się stać np. z dziełami sztuki uznanymi 
za zaginione. 
- Czyli w sumie to taka praca trochę jak detektywa? – aż podskoczyłem 
z ekscytacji. 
- Trochę tak – powiedziała mama. 
- To kiedy ja też mogę zacząć szukać skarbów?! – już chciałem biec po mój 
plecak.  Ale Majka się zdziwi jak kiedyś wrócę do domu z prawdziwym 
skarbem…
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Mama znów uśmiechnęła się do mnie i powiedziała, że chętnie 
sprawdzi czy gdzieś w okolicy jest jakaś grupa zajmująca się 
poszukiwaniem skarbów, bo o ile się orientuje, to robienie tego na 
własną rękę nie jest takie proste. Poszukiwanie skarbów ma swoje 
zasady, trzeba mieć specjalne pozwolenie, a przede wszystkim, 
jeśli znajdzie się jakiś zabytek to należeć on będzie do Skarbu 
Państwa, czyli nas wszystkich, a nie tylko do mnie. 

A na razie mogę zacząć czytać i zapoznawać się z historią 
różnych ciekawych miejsc, bo ciężko się szuka skarbów jak się nie 
wie czego i gdzie szukać. 
Mama jak zwykle ma rację, jak to mamy. Więc idę przygotować 
listę pytań to mamy, taty, babci, dziadka, no i do poszukiwaczy 
skarbów oczywiście! 
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Wszelkie przedmioty znalezione będące zabytkami 
archeologicznymi stanowią własność Skarbu Państwa.  

 Jeżeli ktoś chce poszukiwać ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych, przy użyciu jakichkolwiek urządzeń, 
to najpierw musi uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

 To znaczy, że naszych znalezisk  nie możemy zatrzymać dla siebie. 
Jeśli znajdziemy coś, co może być zabytkiem trzeba poinformować o tym  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeśli uzna on, 
że rzecz jest naprawdę istotna i jest zabytkiem, 

to trafi ona do muzeum.

 Trzeba w piśmie opisać, gdzie i w jaki 
sposób chce się poszukiwać skarbów 
i wysłać taki wniosek do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
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3 Jeżeli ktoś przypadkowo  np. przy budowie domu czy przy pracach 
w polu - znalazł lub odkopał jakąś rzecz , która mogłaby być 
zabytkiem np. monetę, stare naczynia, fragmenty rzeczy, to musi:

X –  wstrzymać prace i zabezpieczyć znaleziony przedmiot; 
X –  oznakować miejsce jego znalezienia; 
X –  zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
         (albo Wójta). 
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?

?

?

Gdzie dokładnie jest zamek? 

Czy mieszkała tam bogata rodzina? 

Czy mieli konie? 

Zamek położony jest w Szymbarku, w województwie warmińsko 
– mazurskim, w gminie Iława. Ostatnio Zamek uzyskał po raz 
pierwszy swój własny adres pocztowy  „Szymbark 20”. 

W zamku na przestrzeni wieków mieszkało wiele bogatych 
rodzin. Ale mieszkały też tam rodziny mniej zamożne, które 
pracowały dla właścicieli zamku i dbały o zamek. 

Tak, zdecydowanie, przez wieki przy zamku były stajnie, gdzie 
trzymano konie. Konie do XX w. były podstawowym środkiem lokomocji. 

? Ile było rycerzy w zamku?

Tego niestety nie wiemy, ale zapewne w okresie średniowiecza tj. od XIV 
w do XV w. na zamek zapewne przybywali rycerze. 
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? Jak kiedyś wyglądał zamek?

Wygląd zamku bardzo się zmieniał przez 700 lat, kolejni właściciele prowadzili 
przebudowy, dostosowywali zamek do swoich potrzeb, panujących trendów w 
architekturze czy nawet gustu. Dysponujemy kilkoma rysunkami i zdjęciami 
zamku w różnych epokach. 

? Dlaczego jest zniszczony?

Zamek został spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej, pod sam koniec 
II Wojny Światowej w 1945 r. Wojna to bardzo trudny czas, w czasie 
którego nicszczone jest bardzo wiele miejsc, budynków i skarbów historii. 
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?

?

Czy w zamku była elektryczność? 

Co się stało z rodziną Finckenstien? 

Tak, rodzina Finckensteinów dbała o zamek i bardzo go unowocześniła. 
Na początku XX wieku do zamku doprowadzono elektryczność, telefony. 
Zbudowano też kort tenisowy. 

Członkowie rodziny Finckenstein opuścili zamek w 1945 r. 
przed nadejściem wojsk Armii Czerwonej. Nigdy potem już nie 
wrócili na stałe do Polski. Kolejne pokolenia rodziny mieszkają 
m.in. w Niemczech i Kanadzie. 

? Czy ktoś się opiekował Zamkiem po jego zniszczeniu? 

Po II wojnie światowej Zamkiem opiekowali się na miarę swoich 
możliwości mieszkańcy Szymbarka. Przez lata historię Zamku opowiadał 
pan Władysław Dańczyszyn, a później jego córka Bożena Majewska. 
Obecnie opiekę nad zamkiem sprawuje Fundacja Zamek Szymbark. 
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Jeśli macie jakieś pytania dotyczące 
Zamku w Szymbarku – piszecie do nas lub poproście 

rodziców, aby do nas napisali.

Postaramy się odpowiedzieć!  

Chcecie poznać wspaniałą historię Zamku Szymbark 
i zobaczyć go nie wychodząc z domu? 

Zajrzyjcie na naszą stronę: 

fundacja@fundacjazamekszymbark.pl

www.przewodnik.zamekszymbark.pl
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