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Przywidz. NaturalNIE
Zaledwie 30 km od zgiełku tętniącej pośpiechem metropolii znajdziesz położoną wśród morenowych wzgórz gminę Przywidz. Jadąc
na południowy zachód od Gdańska, drogą wojewódzką nr 221, po kilkunastu kilometrach wjedziesz na teren obszaru chronionego
krajobrazu. Przestrzeń, która się przed Tobą otworzy, zachwyca pięknem różnorodności i bogactwa natury. Obszar gminy położony
jest pośród urokliwych wzgórz, rozległych kompleksów leśnych oraz jezior. Mimo nieznacznej odległości od Trójmiasta wzniesienia
dochodzą tu do ponad 270 m.n.p.m., stąd też częste porównania Przywidza do Bieszczad lub Bawarii.
Powierzchnia gminy Przywidz wynosi 12 962 ha i aż 42% tej powierzchni pokrywają lasy – głównie liściaste, z przewagą buczyny
pomorskiej, zapraszające na wędrówki i spacery o każdej porze roku. Naturalne bogactwo Przywidza stanowią jeziora, których jest aż
sześć, oraz dwie większe rzeki: Wietcisa i Reknica.
Nieskażona przyroda, brak przemysłu, przyjazne środowisku rolnictwo oraz niesamowite krajobrazy stwarzają idealne warunki do
odpoczynku. Jeżeli jesteś miłośnikiem turystyki pieszej, rowerowej, konnej, sportów wodnych czy też sportów zimowych, na terenie
gminy Przywidz o każdej porze roku znajdziesz przestrzeń do relaksu i rekreacji, w przyjaznej i gościnnej atmosferze.

Przywidz. Naturally
Just 30 km from a bustling metropolis lies, Przywidz, enclosed within a hill region. As you head south west of Gdansk, along the road
221, after several km you will reach this protected region of natural beauty. The area that opens up in front of you will capture your
imagination with its variety and richness of beauty. The region lies among picturesque hills with woods and lakes nestled amongst
the ancient forest. Despite being a short distance away from Gdansk, the hills reach to heights over 270 m above the sea level; hence
the frequent comparisons to the mountainous regions of Bieszczady or Bavaria.
The total area of the region is 12, 962 ha and as much as 42% of this is covered by forests – mostly leafy with an abundance of beech
wood forests. The area lends itself to long walks in all seasons. The most stunning aspect of the region are its lakes, with six in total,
and two main rivers: Wietcisa and Reknica.
Due to it’s unspoilt nature, lack of industry, natural farming and unrivalled beauty this landscapes is ideally suited to restful holidays.
If you are a keen walker, cyclist, horse-rider or enjoy water or winter sports, you will find plenty of opportunity to enjoy these
pursuits in the friendly and welcoming area of Przywidz throughout the whole year.
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HISTORIA PRZYWIDZA

History of Przywidz

Barwna, różnorodna, momentami skomplikowana, na pewno
nie nudna – taka jest historia gminy Przywidz. Sięga pradziejów,
o czym świadczą ślady życia datowane na setki lat przed naszą
erą. W okolicach miejscowości Piekło Dolne spotkać możemy
jedno z największych na Pomorzu skupisk kurhanów (ok. 1 000
mogił). Natomiast na półwyspie Jeziora Przywidzkiego znajdują
się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska.
Po raz pierwszy nazwa miejscowości Przywidz wymieniona
została w dokumencie pisanym w 1294 roku. Był to „Akt darowania” trzech miejscowości: Klonowa, Przywidza i Trzepowa
przez księcia Pomorza Mestwina II Zakonowi Cystersów
w Eldenie. W zamian za otrzymane ziemie Cystersi zobowiązali
się wybudować na tym terenie klasztor. Słowa nie dotrzymali,
a po 53 latach darowane majątki sprzedali Krzyżakom. Od tego
czasu rozpoczęły się stopniowe prześladowania ludności pochodzenia słowiańskiego, które doprowadziły do opuszczenia
ziem przez ludność rodzimą i zasiedlenie ich przez przybyszów
z terenów niemieckich.
Wielki Mistrz Krzyżacki wykorzystywał majątek, by pozyskiwać
sprzymierzeńców. I tak pierwszym obdarowanym majątkiem
ziemskim Przywidz został w roku 1429 burmistrz Gdańska von
der Becke. Właściciele ziemscy często się zmieniali, co miało
bardzo niekorzystny wpływ na miejscową ludność. O wyznawanej przez nią religii decydował aktualny właściciel, tak więc
raz silniejszy był kościół katolicki, innym razem protestancki
i niejednokrotnie na tym tle dochodziło do potyczek pomiędzy
mieszkańcami. Jednak gdy w 1772 roku odbywa się pierwszy
rozbiór Polski i tereny Przywidza zostają podporządkowane
Prusom, katolicy muszą albo opuścić teren, albo przejść na
protestantyzm. Pozostają jedynie nieliczni.
W roku 1919, po zakończeniu I wojny światowej, gdy na mocy
Traktatu Wersalskiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk, tereny
obecnej gminy Przywidz znalazły się w jego granicach. Od tego
czasu aż do wybuchu II wojny światowej protestanci i katolicy
żyli bez konfliktów. Na przełomie lat 1903 i 1904 katolicy wybudowali swój kościół (znajdujący się przy obecnym cmentarzu),
a w latach 1909-1910 protestanci wznieśli zbór (obecnie

The history of Przywidz is varied, colourful, complex at times but
never boring. Dating back to ancient times within the area of
Pieklo Dolne there is a gathering of burial mounds, the largest
in Pomerania with around 1,000 graves. There are remnants of
the early medieval township around the Lake Przywidzkie.
The name Przywidz was first mentioned in a document
dating back to 1294. It was an Act of Bequest comprising of
the townships of Klonow, Przywidz and Trzepow by Mestwin
II, the Prince of Pomerania, to the Cistercian Order in Elden.
In return for the land the Cistercian monks promised to build
a monastery in the region. However, they did not keep their
part of the bargain and after 53 years sold the lands to the
German Teutonic Order Of Holy Mary, (otherwise known
in Poland as the Knights of the Cross). Since then there has
been a gradual persecution of Slavs in the region, forcing the
indigenous population to leave their lands, which in turn were
given to by German settlers.
The Grand Master of the Order of Holy Mary used the Order’s
wealth to bribe allies. The first beneficiary of this policy was
the Mayor of Gdansk, von der Becke, who in 1429 received the
lands of Przywidz.
The lands changed hands extremely frequently, which had
a very negative effect on the local population. As it was the
landowner who decided the dominant religion of the region,
the influence of either the Catholic or Protestant church
depended on who owned the lands at any given time. The
frequent changes in official religion caused tensions among
the locals.
In 1772 Poland was partitioned for the first time and Przywidz
was allocated to Prussia. The Catholic population was forced to
leave or convert to Protestantism. As a result of this only a few
Catholics remained.
In 1919 (at the end of the World War I), the Treaty of Versailles
created Gdansk as a free city, and the region of Przywidz was
enclosed in its borders. Until the start of the World War II,
both the Catholic and Protestant inhabitants of Przywidz lived
together peacefully. In 1903/1904 the Catholics built their
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katolicki Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej).
Mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska dostrzegali w gminie Przywidz uroki turystyczne. Spędzali tu dużo czasu,
przyjeżdżając na weekendy własnymi samochodami, autobusami stacjonującymi w Mierzeszynie i Trzepowie oraz rowerami. Na mocy uchwały Senatu Gdańskiego, w latach 19271928 wybudowano nad Jeziorem Przywidzkim schronisko
młodzieżowe, które w roku 1930 przyjęło ponad 2500 turystów. W ten sposób Przywidz, będący wsią folwarczną, w sezonie letnim zaczął zarabiać na turystyce. Powstawać zaczęło
coraz więcej pokoi gościnnych, otworzono także restaurację
(mieszczącą się wtedy w obecnych pomieszczeniach Gminnego
Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), która
m.in. serwowała słynną zupę rakową, przyrządzaną z raka szlachetnego, odławianego w Jeziorze Przywidzkim. Atrakcyjność
terenów powodowała, że na terenie gminy Przywidz osiedlało
się coraz więcej ludności pochodzenia niemieckiego. Ponieważ
było coraz mniej katolików, mimo istnienia kościoła katolickiego Przywidz należał do parafii w Mierzeszynie. Proboszczem parafii Mierzeszyn – Przywidz w latach 1912-1939 był
ks. Jan Aeltermann, wrogi ideologii nazistowskiej i zamordowany przez hitlerowców na początku wojny w Nowym Wiecu.
Pod koniec II wojny światowej w Przywidzu mieszkały tylko
cztery rodziny katolickie. W roku 1946 majątek przywidzki
został upaństwowiony. Władze polskie przystąpiły do masowego wysiedlania ludności pochodzenia niemieckiego, a opuszczone budynki były zasiedlane przez Polaków, przybywających
tu z różnych stron. Około 6% stanowiła ludność z byłego Wolnego Miasta Gdańska. Pierwsze lata asymilacji przybyłej ludności,
ze względu na bariery językowe oraz różne tradycje przeniesione z odmiennych kultur, były bardzo trudne. Jednak wspólne
doświadczenia budowały wzajemne zaufanie. Powstała szkoła
i samodzielna parafia w Przywidzu, pojawiały się mieszane
małżeństwa. Obecnie nowe pokolenia tworzą w miarę jednolite społeczeństwo, pod wspólnym mianem – przywidzanie.

church (near the current cemetery), and in 1909/1910 the
Protestants built theirs (RC St Mary’s of Rosary Church.)
People living in the Free City of Gdansk valued Przywidz for
its beauty and tourism potential. They used to spend long
weekends there, driving or cycling down from Gdansk or using
public buses based in Mieszczyn and Trzepow. The Council of
the Free City of Gdansk authorised the construction of the
Youth Hostel near the Lake Przywidz, and in 1930 over 2,500
tourists stayed there.
Przywidz, as a farming village, began to earn money from
tourism during the summer season. The availability of guest
houses increased and a restaurant was opened (located in
the building currently housing the local cultural centre and
the local social security office). This restaurant served, among
other dishes, a famous crab soup; made from crabs caught in
the Lake Przywidzkie.
The beauty of the region and it’s potential as a tourist destination
attracted more and more German settlers. As the numbers of
Catholics decreased, Przywidz did not have own parish instead
belonging to the parish of Mieszczyn. The parish priest in
Mierzeszyn between 1912 -1939 was Fr Jan Aeltermann, who
was an anti-fascist activist, and was murdered by the Nazis in
Nowy Wiec at the beginning of the War in 1939.
By the end of the World War II only four catholic families
lives in Przywidz. In 1946 the farming lands of Przywidz were
nationalised. Polish authorities began mass repossessions
of German people who were forced to leave and the empty
buildings were given to Polish settlers who moved there from
all regions of central Poland. Around 6% of new settlers came
from the former Free City of Gdansk. The new settlers did not
integrate easily due to a language barrier and varied cultural
traditions. Gradually, mutual trust was build, a new school
and new parish was established in Przywidz, and families
from different backgrounds began to intermarry. The current
generations form a culturally and reasonably uniform society,
known under one name: people of Przywidz.

Na podstawie opracowania Henryka Elwarta
Based on Henryk Elwart

naturalnie

PRZYWIDZ

informator turystyczny

tourist guide





naturalnie

PRZYWIDZ

informator turystyczny

tourist guide

Wiosna. Naturalnie

Spring. NaturalLY

Bogaty – to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz
ten, kto może sobie pozwolić na życie wśród uroków,
jakie roztacza wczesna wiosna.

Rich is not the one who has lots of money, but the
one who can afford living among the natural beauty
of early spring.

Antoni Czechow

Antoni Tchekov

Kiedy przyroda rodzi się do życia, warto byś ją również powitał.
Większą część powierzchni gminy Przywidz zajmuje Przywidzki
Obszar Chronionego Krajobrazu, powołany w celu ochrony charakterystycznej dla obszarów polodowcowych rzeźby terenu.

Welcome nature when it has just woken up! The majority of
the Przywidz region is covered by the Nature Reserve, set up in
order to protect the unique post glacial landscape.

Brak ingerencji człowieka w środowisko naturalne sprawił, że
na jej terenie można spotkać wiele rzadkich i ciekawych roślin
objętych ścisłą ochroną, takich jak: widłak jałowcowaty, podkolan biały czy wawrzynek wilczełyko. W stanie dzikim występują
tu również: śnieżynka przebiśnieg, krokus, konwalia majowa,
storczyki, pełnik europejski, kosaciec żółty, nenufar północny,
przylaszczka pospolita i zawilec gajowy.
Gminę zamieszkują także ciekawe gatunki zwierząt, m.in.: łosie,
jelenie, sarny, daniele, borsuki, wydry, czaple siwe, żurawie,
bociany czarne, kormorany i oczywiście łabędzie, które dostały
się nawet na jej herb. Ponoć ostatnio w naszym nadleśnictwie
widziano również wilki.
Na terenie gminy Przywidz jest sporo miejsc, które warto
poznać, a że wiosna to najlepszy czas na piesze lub rowerowe
wyprawy, ubierz ciepły sweter, włóż wygodne buty, na wszelki
wypadek zabierz parasol i ruszaj w dal.

Lack of any human intervention over centuries means that
today you can find many examples of strictly protected rare
vegetation, such as Lycopodium annotinum L., Platanthera
bifolia or Daphne mezereum L. There are also examples of wild
Galanthus nivalis L., Crocus L., Convallaria majalis L., Trollius
europaeus L., Iris pseudacorus L., Nymphaea alba L., Hepatica
nobilis Mill. and Anemone nemorosa L.
The region is also a natural habitat for many interesting species,
such as: elks, deer, stags, badgers, otters, herons, cranes,
storks, cormorants and of course swans, which are included in
the emblem of Przywidz. Even wolves are often spotted here!
There are numerous places of interest in the Przywidz region
worth visiting, especially during spring when it is a perfect time
for cycling and walking escapades. So grab your walking shoes,
warm jumper and an umbrella (just in case) and start your
journey of discovery.
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Wiosenne wędrówki

Spring walks

01

01

Trzepowo – Góry Trzepowskie – Jezioro
Łąkie – Trzepowo (8 km)

Trzepow – Trzepow Mountains – Lake
Lakie – Trzepow (8 km)

Wędrówkę rozpoczynasz w Trzepowie od przystanku PKS
w kierunku Gdańska, skąd biegnie leśna ścieżka, która po około
100 m doprowadzi Ciebie do cmentarza poewangelickiego,
jednego z większych w powiecie gdańskim. Zachował się tam
obelisk z piaskowca z 1865 roku właściciela Trzepowa Ottona
Juliusa Dietla i sporo ciekawych XIX-wiecznych nagrobków.
Wiosną na cmentarzu kwitną zawilce, przylaszczki, barwinki
i konwalie.

Start your walk in Trzepow at the PKS bus stop (towards
Gdansk), following a forest path. After 100 m you will reach
a former protestant cemetery, one of the biggest in the Gdansk
region. Here you will find an obelisk from 1865 commemorating
an owner of Trzepow, Julius Dietl and many other XIX century
graves. At spring time the cemetery is covered by anemones,
Hepatica nobilis Mill., Vinca L. and lilies of the valley.

Ze ścieżki wracasz w okolicę przystanku, przechodząc na drugą
stronę szosy Gdańsk – Kościerzyna i koniecznie wstępując po
prowiant do sklepu, w którym panuje niepowtarzalny, kaszubski klimat.
Następnie schodzisz schodami w kierunku rzeki Wietcisy,
przechodzisz most, idziesz ulicą Mestwina, a na skrzyżowaniu
odbijasz na południe w piaszczystą ulicę Cystersów. Po jej
lewej stronie znajduje się kolejna pamiątka z czasów I wojny
światowej – stojący na łące most projektowanego połączenia
drogowego w kierunku Wieżycy, niestety nieukończony.
Na następnej piaszczystej krzyżówce odbijasz w prawie niezabudowaną ulicę Witosławy, która poprowadzi Cię malowniczymi, morenowymi, częściowo zalesionymi terenami do rynnowego Jeziora Łąkie, niemal całego w otulinie lasów liściastych.
Po drodze, jeśli będziesz cicho, zobaczysz i usłyszysz żurawie.
Nad jeziorem nadal są dzikie plaże i czysta woda, niektórzy
twierdzą, że najczystsza w województwie pomorskim. Ale
uważaj, bo głęboka, a zbiornik zasilany jest własnymi źródłami.
Drogę powrotną już znasz…

Go back to the bus stop and cross the main road between
Gdansk-Koscierzyna. Here you can step into a local shop, which
has a truly local ambiance.
Next, take steps towards the river Wietcisy, cross the bridge and
go down the Mestwina St. At the junction take the Cystersow
St. southwards. On the left hand side of the road you will find
another remnant of World War I, the unfinished bridge towards
Wiezyca.
At the next cross roads take the sandy and nearly empty
Witoslawa St, which will lead you through the forest covered
post glacial areas to a wild Lake Lakie. The lake is nearly all
surrounded by leafy woodlands. If you keep silent you may see
and hear cranes.
There are still totally unspoilt wild beaches around the lake,
and some say that the water is the cleanest in the Pomerania
region. However, be careful as the lake is deep and fed by local
streams.
You know the way back...
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02

02

Trzepowo – Trzepówko – Szumleś Szlachecki – Trzepowo (4 km)

Trzepow – Trzepowek – Szumles Szlachecki
– Trzepow (4 km)

Wędrówkę rozpoczynasz od skrzyżowania w Trzepowie drogi
nr 221 Gdańsk – Kościerzyna z drogą nr 233 w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Idziesz 2 km poboczem drogi 221 w kierunku
Kościerzyny. Około 200 m od wspomnianego skrzyżowania
przechodzisz nad ciekiem wodnym, wpadającym do rzeki
Wietcisy.

Start your walk from the junction in Trzepow (cross of road 221
Gdansk – Koscierzyna with road 233 towards Pruszcz Gdanski).
Walk for 2 km on the roadside of 221 towards Koscierzyna.
After 200 m from the above mentioned crossroad you reach
a stream that falls into the river Wietcisa.

Jeśli w maju chciałbyś zobaczyć kwitnące pełniki europejskie,
odbij z pobocza przy asfalcie i idź około 200 m za ciekiem wodnym na zachód, aż do rzeki. Po jego południowej stronie, przy
ujściu do rzeki, znajduje się łąka z tymi rzadkimi roślinami. Tylko
pamiętaj, są pod ochroną!
Potem wróć na pobocze drogi nr 221. Po około 1 km od
krzyżówki dojdziesz do Trzepówka, gdzie po lewej stronie szosy
powitają Cię dzieła rzeźbiarza ludowego pana Zenona Kosatra.
Twórca bardzo chętnie pokazuje swoje prace i o nich opowiada. Istnieje też na miejscu możliwość zakupu bądź zamówienia
rzeźb.
Jeśli zdecydujesz się na jeszcze 1 km marszu, dojdziesz do
Szumlesia Szlacheckiego. Tam warto zwrócić uwagę na obelisk,
znajdujący się po prawej stronie, między drogą z Nowej Karczmy a sklepem spożywczym, poświęcony pamięci Gertrudy
Burczyk, polskiej strażniczki granicznej, bestialsko zamordowanej przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku.

In May, if you would like to see Trollius europaeus L. in full
bloom, turn away from the road and walk for around 200 m
along the stream heading west towards the river. At south end
of the stream, near the mouth of the river, there is a meadow
covered by these rare flowers. Just remember, they are strictly
protected.
Return afterwards to the side of the road no 221. After 1 km
from the junction you reach Trzepowek, where on the left hand
side of the road you are welcomed by sculptures created by
Zenon Kosater, the folklore artisan.
The sculptor shows his creations enthusiastically and discusses
his art with visitors. You can purchase or order any of his pieces
if you wish.
If you decide to walk for another 1 km, you will reach Szumles
Szlachecki. On arrival it is worth viewing the obelisk, located on
the right hand side, between the road from Nowa Karczma and
a grocery shop. The obelisk is dedicated to Gertruda Burczyk,
the Polish border security officer, brutally murdered by Nazis in
September 1939.
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03

03

Przywidz – ścieżka edukacyjna (3,4 km)

Przywidz – educational route (3,4 km)

Wycieczkę rozpoczynasz przy leśniczówce w Przywidzu,
znajdującej się naprzeciwko cmentarza parafialnego przy ulicy
Józefa Uhlenberga.

Start this walk at the forester’s lodge in Przywidz, located
opposite the parish cemetery at Jozef Uhlenberg St.

Na cmentarzu, idąc od neogotyckiego Kościoła pw. św.
Franciszka Ksawerego (z zabytkowymi organami i stallami)
w kierunku krzyża, u góry po lewej stronie znajduje się grób
Józefa Uhlenberga, działacza polonijnego z Trzepowa w Wolnym Mieście Gdańsku.
Około 50 m za leśniczówką rozpoczyna się malownicza ścieżka
edukacyjna o długości około 3,4 km. W większości trasa ciągnie
się przez lasy bukowe, ale napotkasz też trochę dąbrowy i boru
sosnowego. Wiosną kwitną tam pierwiosnki lekarskie, zawilce
gajowe i przylaszczki. Uwaga, ostatnia szansa na zakup prowiantu jest w sklepie spożywczym, przylegającym do dawnej plebanii, przy wspomnianym kościele parafialnym.
Idąc ścieżką, oglądasz krajobrazy polodowcowe: wzgórza
morenowe, głazy narzutowe, Jezioro Przywidzkie z rezerwatem „Wyspa Buków na Jeziorze Przywidzkim” oraz masz okazję
podziwiać faunę i florę okolic, m.in. lipę – pomnik przyrody,
czy kurhan wczesnośredniowieczny (przy paśniku za tablicą
o ptakach lasu).

At the cemetery, when walking from the neo-gothic St Frances
Ksawery Church (containing an antique church organ) towards
the main cross, you will find a grave of Jozef Uh lenberg, the
Polish activist in the Free City of Gdansk.
After around 50 m from the forester’s lodge you will find
another picturesque forest path. The path is around 4 km
long and most of it leads through the beech forest, but you
can also come across oak wood forest and some pinewood.
During the spring it is covered by primroses, Hepatica nobilis
Mill. and Anemone nemorosa L. This is also the last chance to
buy groceries in the little parish shop.
You are walking among post glacial scenery: post glacial hills,
stones and boulders and Przywidz Lake with its ‘Beech Island’.
You can also admire a nature monument – an old lime and
an early medieval burial mount (behind a board about forest
birds).
The last part of the pathway leads near the old recreation
centre, and the official beach in Przywidz.

Ostatnia tablica ścieżki znajduje się przy dawnym kuratoryjnym
ośrodku wypoczynkowym (ul. Szkolna), w okolicy strzeżonego
kąpieliska w Przywidzu.
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Lato. Naturalnie

Summer. Naturally

Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdyż słońce
otula cię ciepłem i opromienia światłem – za darmo.

Gaze into the sky and sing for joy, as the sun covers
you in warmth and shines on you with light – free.

Phil Bosmans

Phil Bosmans

Dla większości z nas lato jest najwspanialszą porą roku.
To zarazem idealny czas na odkrywanie uroków gminy Przywidz.
Na jej terenie znajduje się przecież aż sześć jezior... Największe,
Jezioro Przywidzkie, posiada strzeżone w sezonie letnim
kąpielisko.

For the majority of us summer is the favourite time of the year.
This is also the ideal time to discover the beauty of Przywidz as
there are no less than six lakes in this region. The largest one is
Przywidzkie Lake. This lake has a beach which is guarded during
the summer months.

W miejscowości Klonowo Dolne możesz odwiedzić Jezioro
Głębokie* oraz Jezioro Modre, w Nowej Wsi Przywidzkiej – Jezioro Połęczyńskie, w Marszewskiej Górze – Jezioro Ząbrskie,
a w Trzepowie – Jezioro Łąkie.

In the village of Klonowo Dolne you can visit Lake Glebokie and
Lake Modre, in the village of Nowa Wies Przywidzka you can
see Lake Polaczynskie, in Marszewska Gora – Lake Zabrskie and
in Trzepow – Lake Lakie.

Do dyspozycji masz również stadninę koni w ośrodku „Zielona
Brama”, liczne place zabaw dla dzieci, wypożyczalnię sprzętu
wodnego oraz niezwykły park labiryntów w kukurydzy. Jak tu
nie skorzystać?

There is also a riding school in ‘Zielona Brama’, many
playgrounds, water sports and an unusual labyrinth among
a corn field. How can you get bored?

* Znane również pod nazwą Jezioro Głęboczko ( przyp. red.)
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Letnie spacery

Summer walks

01
Przywidz – Klonowo Dolne – wokół Jeziora
Głębokiego (12 km)

01
Przywidz – Klonowo Dolne – around the
Lake Glebokie (12 km)

Wędrówkę rozpoczynasz w Przywidzu, na skrzyżowaniu z drogą asfaltową do Egiertowa – nieco powyżej niego znajduje
się jedyny na tej trasie sklep spożywczy (ul. Cisowa) z pysznymi drożdżówkami, dużym wyborem napojów i miłą obsługą.
Początkowo idziesz chodnikiem po lewej stronie około 500 m
i mijasz Osiedle 700-lecia Przywidza, dalej wędrujesz około
2 km poboczem trasy do Egiertowa.

Start this walk in Przywidz at the junction with the road to
Egiertow. Just near the crossroads there is the only grocery
shop you’ll find on this walk, with a large choice of drinks and
delicious pastries.
At the beginning walk along the pavement for around 500 m,
passing the housing estate ‘700-lecia Przywidza’, and then walk
for 2 km on the roadside heading towards Egiertow.

Docierasz nad brzeg płytkiego Jeziora Modrego, które o tej
porze roku całe pokryte jest białymi kwiatami chronionego
nenufara północnego (grzybienia). Wrażenie jest niesamowite, a potęguje je cisza i leniwie pływające po wodzie łabędzie
nieme. Jeśli lubisz wędkować, warto wybrać się tu kiedyś tylko
w tym celu.

You reach the shore of a shallow Lake Modre, which at this
time of the year is all covered by white flowers of a protected
Nymphaea alba L. The effect is fantastic, magnified further by
the silence of the place and the slowly passing majestic swans.
If you are a keen walker it is worth coming here just to sit by the
lake and soak up the atmosphere.

Po krótkim odpoczynku i ewentualnym posiłku skręcasz na
łuku drogi asfaltowej w piaszczystą drogę, wiodącą w kierunku
północnym do Jeziora Głębokiego – położonego pomiędzy
wzgórzami morenowymi, porośniętymi przepiękną buczyną
pomorską. Na jego drugim końcu, za wsią Klonowo Dolne,
znajdziesz uroczą dziką plażę z czystą i w miarę płytką wodą.
Wracając drugim brzegiem jeziora, będziesz mógł podziwiać
znaczną różnicę wzniesień morenowych.

After a short rest and a bite to eat, turn into a sandy path,
emerging from the side of the asphalt road you are on. The
road is heading north, towards Lake Glebokie, nestled among
the beech wood covered hills. At the opposite end of the lake
you find a charming unspoilt beach with clear quite shallow
waters. If you walk along the opposite side of the lake, you will
be able to admire more post-glacial hills, of all different shapes
and heights.

Po dojściu do wsi skręcasz w lewo i przechodzisz przez przepust
nad ciekiem wodnym łączącym oba jeziora. Dalej drogę przy
niesamowitych nenufarach już znasz…

On reaching the village, turn left and cross over a small brook
connecting the two lakes. From there you already know the
walk among the Nymphaea alba L. flowers...
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02

02

Trzepowo – Piekło Górne – Kierzkowo
– Występa – Sucha Huta (12 km)

Trzepowo – Piekło Górne – Kierzkowo
– Występa – Sucha Huta (12 km)

Wycieczkę rozpoczniesz przy nowym krzyżu przydrożnym,
postawionym przy Szkole Podstawowej w Trzepowie. Idąc
chodnikiem 100 m na wschód, znajdziesz bardzo dobrze zaopatrzony duży sklep spożywczo-przemysłowy, ze schłodzonymi napojami, w które warto się zaopatrzyć, ponieważ trasa
do Piekła Górnego wiedzie… pod górę. Po zakupach wróć do
krzyża i kieruj się poboczem trasy asfaltowej do wspomnianego
Piekła.

This time start your walk by the roadside cross, near the primary
school in Trzepow. After walking for around 100 m along the
pavement, you will find a grocery shop where it is worth buying
some cold drinks, as the walk towards Pieklo Gorne is uphill.
Shopping completed, return to the cross and carry on walking
by the roadside towards Pieklo Gorne.

Po przejściu około 1,5 km zobaczysz po prawej stronie nowy
obiekt agroturystyczny „Angelfarm”, a za nim duży budynek
z 1930 roku niemieckiej szkoły szybowcowej. Po pokonaniu
kolejnych 500 m warto się odwrócić, by na odsłoniętym terenie zobaczyć najwyższy szczyt niżu środkowoeuropejskiego
– Wieżycę (329 m n.p.m.), z wieżą widokową im. Jana Pawła II.
Po kolejnych 500 m dochodzisz do wsi Piekło Górne, w której m.in. znajduje się ciekawy cmentarz poewangelicki.
Przy wiejskim krzyżu, w centralnym miejscu schodzisz przy
budynku dawnej szkoły niemieckiej w dół, kierując się na południowy wschód polną drogą wiodącą do Kierzkowa. Prowadzi ona koło największego i najpiękniejszego z przywidzkich
rozlewisk, z wyspami porośniętymi roślinnością przybrzeżną
i brzozą bagienną. Wyspy te są miejscem gniazdowania kolonii
rybitw, na wodzie unoszą się grążele żółte i nenufary północne,
a w okolicy słychać i widać żurawie. Ze względu na liczną
populację karasi warto tu kiedyś powędkować.
Gdy dojdziesz do kapliczki w Kierzkowie, zwróć uwagę na
tablicę poświeconą księdzu Bronisławowi Grulkowskiemu,
kapłanowi z tych okolic pracującemu na Syberii. Przejdź na
drugą stronę szosy asfaltowej i wejdź na drogę gruntową, kierując się na południe w kierunku przysiółka Występa (ok. 1 km).

After around 1.5 km you will see on the right hand side a new
guest house ‘Angelfarm’, and behind it a large building of
a 1930s German flying school. After another 500 m it is worth
turning around to see the highest north-central European
mountain - Wiezyca (329 m above the see level). There is
a viewing platform named after John Paul II.
After another 500 m you reach Pieklo Gorne, where, among
other places of interest, is a protestant cemetery. By the village
cross, at the very centre near an old German school start walking
downhill. Head south-east following a village road towards
Kierzkow. The road passes near the largest and most beautiful
of Przywidz wetlands, with small islands covered by waterside
flora and wetland birch. These islands are a natural habitat
of the terns’ colony, there are Nuphar lutea and Nymphaea
alba L., and you can also see and hear cranes. Large quantities
of crucians will always guarantee a splendid fishing trip if you
are interested.
When you reach the small chapel in Kierzkow, take a look at
a plaque bearing the name of Father Bronislaw Grulkowski, the
priest from this area who worked in Siberia. Cross the road
and walk south towards the hamlet of Wystep (around 1 km).
After Wystep walk for another 1 km towards Sucha Huta.
On the left you will pass modern buildings of Carmelites’ nuns
Priory and near the village a new church, beautifully fitted
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Od przysiółka wędruj dalej tą samą trasą 1 km do Suchej Huty.
Po drodze, po lewej stronie zobaczysz współczesne zabudowania klasztoru sióstr karmelitanek, a dochodząc do centrum
wsi, nowoczesny kościół ze wspaniałym wyposażeniem, wykonanym przez wybitnego, niestety już nieżyjącego, rzeźbiarza
i poetę Zygmunta Bukowskiego – absolwenta szkoły w Trzepowie. Wszystkie elementy wyposażenia świątyni (ołtarz, stół
ofiarny, kazalnicę, stacje drogi krzyżowej) powstały przy wykorzystaniu naturalnych kolorów różnych gatunków drewna.
Dodatkową atrakcją jest wiszący na dzwonnicy około 300-letni
dzwon, przeniesiony tu z Kościoła pw. św. Bartłomieja w Mierzeszynie. We wsi warto też, abyś odwiedził nieczynny cmentarz poewangelicki.

by a well-known, unfortunately dead now, sculptor and poet
Zygmunt Bukowski. Bukowski studied in Trzepow. All fixtures
and fittings inside the Church (the altar, ambone, stations of
the cross) were made from various types of natural wood. An
additional attraction is a 300 year old church bell, moved here
from St Bartholomew’s Church in Mieszczyn. It is also worth
visiting the old protestant cemetery.

03
Przywidz – wokół Jeziora Przywidzkiego
(9 km)

03
Przywidz – around the Lake Przywidzkie
(9 km)

Wędrówkę rozpoczynasz od „małego” Królewskiego Kamienia
(z 1853 r.), z wykutą na nim koroną króla Prus, który znajduje
się w murze przy posesji powyżej plebanii rzymskokatolickiej,
przy neogotyckim, poewangelickim Kościele pw. Matki Boskiej
Różańcowej w Przywidzu. Następnie schodzisz w dół do wspomnianego kościoła. Jego skromne neogotyckie wyposażenie (organy, dzwony i zegar wieżowy, którego mechanizm znajduje się
w depozycie w Kościele św. Katarzyny w Gdańsku) zostało zniszczone w 1997 roku na skutek pożaru po włamaniu. Zachowały
się w nim jedynie dwa stuletnie witraże (z gołębicą i z barankiem), znajdujące się w prezbiterium, oraz XIX-wieczne tablice
i krzyże nagrobne z nieistniejącego cmentarza ewangelickiego,
umieszczone na zewnętrznej północnej ścianie świątyni.

Start this walk from a ‘small’ Krolewski Kamien (King’s Stone)
from 1853, with a Prussian crown carved on it, which is located
in the local parish, near the neo-gothic protestant St Mary’s
of Rosary Church in Przywidz. Go down to see the Church.
Its modest interior (organs, bells and the tower clock, the
mechanism of which is deposited in the St Catherine’s Church
in Gdansk) was destroyed by fire in 1997 after a burglary. Only
two of the one hundred year old stained glassed windows now
remain(with doves and a lamb), located in the prezbiterium,
and the XIX century graves stones and crosses from the long
gone protestant cemetery, located on the outside wall of the
church.

Następnie idziesz chodnikiem dalej na północ w kierunku
Gdańska, wzdłuż drogi nr 221, mijając po prawej stronie kościół
parafialny na cmentarzu. Kiedy wejdziesz na górkę przy cmentarzu, koniecznie obejrzyj się za siebie – zobaczysz najpiękniejszą panoramę wsi. Kieruj się dalej poboczem drogi nr 221
ku Gdańskowi i po około 500 m zobaczysz pod nią neogotycki

Continue walking north towards Gdansk, along road no 221,
passing the parish church on the right. When you reach the
top of hill by the cemetery, you must turn back – you will see
a stunning view over the village. Carry on walking along the
same road towards Gdansk, and after around 500 m you will
see a neo-gothic viaduct with a brick semi-cylindrical vault.
It is not terribly wet but quite dark inside, so it is best to use
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wiadukt z ceglanym sklepieniem kolebkowym. Przejdziesz pod
nim w miarę suchą stopą, chociaż latarka może się przydać, bo
tunel jest dosyć długi.
Idąc lasem blisko lewego pobocza, po około 300 m na wzniesieniu morenowym zobaczysz duży granitowy Królewski
Kamień, upamiętniający wizytę w Przywidzu króla Prus Fryderyka Wilhelma IV w 1853 roku.
Aby obejść jezioro, masz dwie możliwości:
1. Trasę możesz skrócić, idąc przez tunel i górkę – łąką prosto
do oznaczonej ścieżki edukacyjnej, na którą wyjdziesz przy pomniku przyrody – lipie. Idź nią dalej do schodów i od wysokości
wyspy-rezerwatu „Wyspa Buków na Jeziorze Przywidzkim” kieruj się nadal w stronę północną.
2. Powrót do wsi. Zejdź przy cmentarzu w kierunku kąpieliska
i przemieszczaj się piaszczystą ścieżką rowerową wokół jeziora. Po przejściu około 3 km napotkasz przy parkingu leśnym
sympatyczną piaszczystą i niezbyt głęboką zatoczkę. Wokół
znajdują się urokliwe wzniesienia morenowe, porośnięte buczyną pomorską, a w okolicy widać i słychać czaple oraz kormorany. Na półwyspie zobaczysz wzniesienie – pozostałość grodziska wczesnośredniowiecznego. Zanim dojdziesz do wsi,
napotkasz kolejny półwysep z ośrodkiem wypoczynkowym
i przystanią żaglówek. Za chwilę wyjdziesz z lasu bukowego
i na końcu ścieżki przywita Cię „Tekla” – duża łódź turystyczna
o napędzie elektrycznym, do wynajęcia w pobliskim ośrodku.

a torch as the tunnel is quite long.
Walk through the forest and near the left hand side of the
road, after 300 m, you will see a large granite stone, the King’s
Stone, placed there to commemorate a visit to Przywidz by the
Prussian King Frederick Wilhelm IV in 1853.
You can walk around the lake in two ways:
1. You can cut across by going under the tunnel and across
a meadow straight onto a marked pathway next to an old birch,
a local nature monument. Go along the pathway and up the
stairs and approximately from around the ‘Beech Island on the
Lake Przywidzkie’ carry on north.
2. Go back to the village. Near the cemetery go down towards
the beach and walk along the sandy bicycle pathway around
the lake. After around 3 km, near a forest parking, you will
find a small sandy bay. Here there are charming post-glacial
forest-covered hills, and you can also see and hear herons
and cormorants. There is a small hill on the peninsula – it is
a remnant of an early medieval settlement. Before you reach
the village again, you will find another peninsula with a hotel
and a small harbour. As you leave the forest you will see a large
tourist boat ‘Tekla’, available to rent from a nearby tourist
centre.
You can also drive to a nearby village of Bliziny, where a big
attraction is a ‘World of Labyrinths’, an entertainment park
great for adults and kids alike.

Możesz też podjechać przez Gromadzin do niedalekich Blizin,
by zagubić się w tamtejszym „Świecie Labiryntów Bliziny”, parku edukacyjnym stanowiącym doskonałą propozycję zabawy
dla małych i dużych.
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JESIEŃ. NaturalNIE

AUTUMN. Naturally

Liście klonowe, łagodne jak ręce,
głaszczą mnie po włosach – nic więcej (...)
Pachną jesienią i słońcem i złotem,
pachną i głaszczą... Nic więcej

Leaves... soft and gentle like hands
caress my hair – nothing more (...)
smelling of gold and autumn sun,
smelling and caressing... Nothing more*

Kazimiera Iłłakowiczówna, „Liście klonowe”

Kazimiera Iłłakowiczówna, ‘Leaves’

Różnorodna, zmienna i niezwykła pora roku – nasze przywidzkie
lasy wyglądają w tym czasie przepięknie. Zapraszają miłośników
grzybobrania i długich jesiennych spacerów.

This time of the year is varied and exciting in Przywidz as it
makes our forests look truly stunning. It is the best time for
picking mushrooms and long autumnal walks.

Natomiast kiedy liście zaczną tracić swoje barwy i coraz liczniej
opadać z drzew, a za oknem zamiast słońca pojawi się deszcz,
będziesz mógł u nas odetchnąć rześkim jesiennym porankiem,
zanurzyć się we mgle otulającej przestrzeń, a wieczorem zasiąść
z kubkiem gorącej herbaty.

But when the leaves lose their colours and fall, and you wake
up to a rainy day, you can still see beauty in the fresh air and
mysterious fog surrounding the hills. There is always a mug of
hot tea to warm you up in the long evenings.

*Translation Jolanta Jabłonka-Peck
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JESIENNE ESKAPADY

Autumnal walks

01

01

Przywidz – Górna Huta – Dolna Huta
– Ząbrsko Dolne (14 km)

Przywidz – Gorna Huta – Dolna Huta
– Zabrsko Dolne (14 km)

Wyruszasz sprzed Karczmy Przywidzkiej (warto skusić się
w niej na prawdziwie domowy i niedrogi obiad), przechodzisz
na drugą stronę i przy poczcie kierujesz się w polną drogę
(z „kocimi łbami”) na północny zachód. Po swojej lewej stronie
zostawiasz wyciąg narciarski i przywidzki stadion gminny.

Start this walk from outside Karczma Przywidzka (Przywidz
Pub), where you might be tempted to have a home cooked and
inexpensive meal before you leave. Cross the road and near
the post office turn into a dirt track heading north-west. On the
left you will pass a ski slope and a regional football stadium.

Po przejściu około 2 km dochodzisz do krzyżówki, nadal idziesz
prosto około 1,5 km i dochodzisz do wsi Górna Huta. Przy
pierwszym z zabudowań możesz zobaczyć biegające na podwórku świnki wietnamskie.

After around 2 km you will reach cross roads. Carry on walking
straight ahead for another 1.5 km until you reach Gorna Huta.
On the first farm in the village you pass you will see little
vietnamese pigs...

Wieś nie jest duża, ale przepięknie położona na znacznym
wzniesieniu, z którego rozciąga się niemal bieszczadzka panorama, z migoczącym w oddali po Twojej prawej stronie Jeziorem Ząbrskim. Warto tam odpocząć, posilić się i delektować
pięknem okolic.

The village is not big, but located in a truly picturesque area, in
the middle of a hill from which you can admire highland views,
with a Lake Zabrskie sparkling in the distance. It is a great place
to take a break and have your lunch admiring the views.

Następnie schodzisz w dół drogą lokalną ku Dolnej Hucie (ok.
1 km). W Dolnej Hucie kierujesz się na północny zachód, na
samotną „górę”, położoną w dolinie Reknicy, tuż przy wspomnianym już, malowniczym i zarastającym jeziorze. Dojście do
niego najlepsze jest z Twojej strony, od Dolnej Huty (z drugiej
strony znajdują się parcele prywatne).
Może jeszcze zdążysz podziwiać spóźnione grzybienie (nenufary) północne, ale na pewno zobaczysz turzyce, sitowie, pałkę,
tatarak, rdestnicę… i majestatycznie pływające łabędzie. Trasę
powrotną już znasz…

Next take a local road towards Dolna Huta (around 1 km). In
Dolna Huta head north-west, towards a lonely hill, lying in the
valley of Reknica, near the previously mentioned lake. The
easiest way to get to the lake is the way you came, from Dolna
Huta (on the other side of the lake the land is private).
You might still be able to admire late flowering Nymphaea
alba L., but you will definitely see Carex L., Scirpus L., Typha L.,
Acorus calamus L., Potamogeton L.… and majestic swans. And
you already know your way back...
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Przywidz – Piekło Dolne – Przywidz
(4 km)

Przywidz – Pieklo Dolne – Przywidz
(4 km)

Wędrówkę rozpoczynasz przy Kościele pw. Matki Boskiej
Różańcowej w Przywidzu. Warto wiedzieć, że w ośrodku „Zielona Brama”, naprzeciw kościoła, możesz skorzystać z jazdy
konnej i Parku Przygody.
Na początku kierujesz się wzdłuż szosy nr 221 w kierunku
Gdańska (100 m), a po chwili, na rozwidleniu schodzisz bulwarem nadjeziornym na mostek między częściami Jeziora Przywidzkiego. Przy bulwarze możesz trochę zadbać o swoją formę
na ścieżce z przyrządami do ćwiczeń ruchowych.
Po przejściu mostkiem na przewężeniu jeziora skręcasz
na południowy wschód drogą leśną, prowadzącą wzdłuż
ośrodków wypoczynkowych. Możesz w nich wypożyczyć
sprzęt pływający (kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne),
a w ośrodku „Omega” skorzystać też z rosyjskiej bani i sauny,
parku linowego, a także wynająć salę na różnego rodzaju
przyjęcia.
Gdy miniesz ośrodki, zwróć uwagę na panoramę naprzeciwległego brzegu. Czerwień cegły kościoła pięknie podkreśla
błękitna woda jeziora i przebarwiająca się buczyna. Nadal
wędrujesz brzegiem, ale musisz uważać na początek ogrodzenia szkółki leśnej – odbijasz przed nią w lewo do góry i trzymając się długiego wąwozu, kierujesz się (ok. 500 m) na wschód
do Diabelskiego Kamienia – granitowego głazu narzutowego,
pamiątki po lodowcu skandynawskim. Zdoła się na nim pomieścić kilkunastoosobowa grupa wycieczkowiczów.
Po odpoczynku i sesji zdjęciowej wracasz nad brzeg jeziora
i wędrujesz dalej. Docierając do krańca brzegu jeziora, jesteś
już prawie w Piekle Dolnym. Pozostaje wspiąć się na górkę
i podziwiać z niej panoramę Przywidza.
Za wsią, kierując się drogą asfaltową na zachód (ok. 500 m),
docierasz do chodnika prowadzącego do Przywidza (ok. 300 m)
lub odbijasz nieco wcześniej na lewo i miedzą przy działkach
rekreacyjnych dochodzisz na osiedle przy ulicy Jesionowej.

This walk you start from the parish Church of St Mary of Rosary
in Przywidz. Opposite the church there is a riding school and
an adventure park.
At first head towards Gdansk (100 m) along the road 221, and
after a while cross a little bridge that goes over the two parts
of the Lake Przywidzkie. There is various fitness equipment
installed on the boulevard by the lake if you fancy some
additional exercise.
After the bridge turn south-east into a forest path leading along
holiday resorts. You can hire various boats, kayaks and various
sporting equipment there, and in the resort ‘Omega’ there are
Russian baths and a sauna, a park and function rooms for hire.
When you pass the resorts, have a quick look at the view
stretching from the opposite bank of the lake. The red brick
of the church is beautifully underlined by the blue waters of
the lake.
Carry on walking along the lake but watch out for the fencing
of the nursery garden. Just before you reach it turn left, and
continue walking upwards. Keep walking for around 500 m
heading eastwards towards Diabelski Kamien. This is a large
piece of granite which is a remnant of Scandinavian glacier. It is
so large that several people can comfortably sit on it.
After a break and a short photo session return to the lake and
continue walking. Pieklo Dolne is as soon as you reach the
end of the lake. Here all you need is to climb the small hill and
admire the views over Przywidz.
After the village get onto the road headed west towards
Przywidz (around 500 m). You can either get to Przywidz
(further 300 m) or turn slightly left and go between allotments
into a housing estate at Jesionowa St.
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Piekło Dolne – Piekło Górne – Borowina
(8 km)

Pieklo Dolne – Pieklo Gorne – Borowina
(8 km)

Wędrówkę rozpoczynasz przy krzyżu w Piekle Dolnym, skręcając
w leśną ścieżkę (żółta ścieżka rowerowa), prowadzącą na
południowy wschód przy boisku do piłki nożnej. Podejście jest
bardzo strome, dlatego dobrze rozłóż siły. Później będzie łatwiej,
chociaż całą trasę charakteryzują duże różnice wysokości.

Start this next escapade by the cross in Pieklo Dolne. Turn
into a forested dirt track (yellow cycling path), heading southeast along a football pitch. The road is very steep so conserve
your strength. It will become easier later although the whole
journey will be up and down hills of various sizes.

Pierwsze 2 km wędrujesz wyłącznie przez las. Na początku wsi
zobaczysz stary poewangelicki, nieczynny już cmentarz, będący
pod opieką sołectwa. Następnie dochodzisz (pod górkę) do
centrum Piekła Górnego – do krzyża w centrum wsi – i za ponad stuletnim budynkiem niedziałającej już szkoły skręcasz na
południe w starą drogę łączącą Piekło Górne z Borowiną. Teraz
przyda Ci się lornetka. Możesz zobaczyć nie tylko Wieżycę, ale
i okoliczne, niżej położone miejscowości.

The first 2 km lead through the forest only. As you finally reach
a village you will see an old protestant church and a disused
cemetery, looked after by the local council. Walking uphill
again you reach the centre of Pieklo Gorne and the cross in
the centre of the village. Turn south after a 100 year old school
building into a road linking Pieklo Gorne with Browina. Now
you get a good use out of your binoculars: you can not only see
the mountain of Wierzyca, but also all neighbouring villages.

Przez około 1 km schodzisz z polno-łąkowej góry. Jeśli będziesz
cicho, to jeszcze nawet na początku października zobaczysz
i usłyszysz tam żurawie, sarny oraz jelenie.

The next part of the route (1 km) will lead downhill though the
fields. If you are quiet you can hear and see cranes, dear and
stags, even at the beginning of October.

Dalszy 1 km drogi prowadzi przy granicy lasu, a w jego połowie
zobaczysz ciek wodny płynący z Kierzkowa do Trzepowa
i wpadający tam do Wietcisy (dopływu Wierzycy). Osobliwością
tego odcinka trasy są liczne, choć mniejsze głazy narzutowe,
a jeden z nich, sporych rozmiarów, ze względu na swoje
ułożenie przypomina stół. Jeśli pogoda pozwoli, warto się przy
nim posilić.

Further on you walk near a forest in the middle of which you
will see a stream running from Kierzkow to Trzepow and ending
in Wietcisa (leg of Wierzyca river). One attraction of this route
is the many post glacial stones, and one of them, due to its size
and location, resembles a table. Weather permitting, you can
even have your lunch there.

Następnie dochodzisz do starej, tzw. Górnej Borowiny. W jej
centrum, niedaleko krzyża, przy drodze w kierunku Skarszew
zachowały się warte obejrzenia czytelne epitafia cmentarza poewangelickiego. Powrotną drogę już znasz…

Next you reach the old part of the village, so called Gorna
Borowina. In the centre of the village, near the cross and the
road leading to Skarszew, you can see some old grave stones
left over from the old protestant cemetery.
And you already know your way back...
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ZIMA. NATURALNIE

WINTER. Naturally

Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima,
to musi być zimno!

I understand that you are cold, but if it is winter it
must be cold!

Z filmu „Miś”, reż. Stanisław Bareja

From film: ‘Teddy Bear’ by Stanislaw Bareja

Mroźnie, śnieżnie, biało… Dla turystów odwiedzających gminę
Przywidz zima jest szczególnie atrakcyjną porą roku. Górzyste
ukształtowanie terenu oraz panujący tu klimat – temperatury
są zawsze niższe niż w Trójmieście – miłośnikom sportów zimowych stwarzają idealne warunki.

Snowy, frosty, white everywhere... Winter is a particularly
attractive tourist season in Przywidz. Hilly landscape and cold
climate (it is always a few degrees colder here than in Gdansk)
create an ideal environment for winter sports.

Na terenie naszej gminy znajdują się aż dwa ośrodki narciarskie
– w Przywidzu oraz w Trzepowie, z profesjonalnie przygotowanymi stokami, wypożyczalnią sprzętu oraz instruktorami jazdy
na nartach i snowboardzie. Do dyspozycji są również pensjonaty, hotel i kwatery agroturystyczne, w których można się
posilić i wygodnie przenocować.

There are two skiing resorts in the region, one in Przywidz and
one in Trzepow, with professional ski slopes, equipment hire
and skiing and snowboarding instructors. You also have a large
choice of comfortable guest houses, hotel and B&Bs.
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ZIMOWE WYPRAWY

WINTER ESCAPADES

01

01

Trzepowo – Góry Trzepowskie
– Czarna Huta (7 km)

Trzepowo – Trzepow Mountains
– Czarna Huta (7 km)

Wędrówkę rozpoczynasz w Trzepowie przy sklepie z wystrojem kaszubskim. Warto zakupić w nim prowiant na drogę,
a wcześniej zaopatrzyć się w ciepłe, wysokie obuwie i porządne
okrycie, bo będziesz wędrować nie zawsze odśnieżonym
terenem.

Start this walk in Trzepow near the shop with local souvenirs.
Ensure that you have some sandwiches and are warmly dressed
with good snow boots as you are likely to walk in high snow.

Schodzisz w dół ku rzece Wietcisie (najczęściej jest niezamarznięta i zimują na niej kaczki krzyżówki, systematycznie
dożywiane przez okolicznych mieszkańców) schodami przy
poręczy i skręcasz w prawo do mostu przy ulicy Mestwina.
Po około 100 m i przejściu krzyżówki dalej wędrujesz tą ulicą, biegnącą na północ, w kierunku Ośrodka Narciarskiego
w Trzepowie. Mijasz go po prawej stronie po około 1,5 km
i nadal główną trasą kierujesz się prosto przez las bukowy, położony na pięknych wzgórzach morenowych.
Po przejściu 500 m las się kończy i znajdziesz się przy krzyżu
przydrożnym, w tzw. Górach Trzepowskich. Nadal wędrujesz ulicą Mestwina i mijasz zabudowania. Po około 1 km
dochodzisz do kolejnego lasu i będziesz bardzo stromo schodził malowniczym wąwozem (ok. 200 m) do cieku wodnego,
wpadającego do Wietcisy.
Przechodzisz przez przepust i prosto na północ kierujesz się
do szosy asfaltowej w kierunku Szponu (ok. 300 m). Przechodzisz ją i kierujesz się prosto w górę ku Czarnej Hucie (1 km,
tak informuje ustawiony drogowskaz). Początkowo trasa jest
bardzo malownicza. „Kocie łby” wiodą Cię przy szemrzącym
nawet zimą strumieniu, położonym w otulinie świerków. Końcowy odcinek do kapliczki w Czarnej Hucie jest odsłonięty i po
obu stronach widać zabudowania wsi, a po Twojej lewej stronie

Walk down to the river Wietcisa (it does not freeze so that’s
where ducks tend to spend the winter, fed by local residents).
Turn right towards the bridge near Mestwin. After around 100 m
you pass a road junction. Carry on north, towards the ski
resort in Trzepow. You pass the resort on the right after around
1.5 km. Carry on straight through the forest surrounded by
picturesque hills.
The forest ends after 500 m and you will end up near a cross in
the so called Trzepow Mountains. Walk along a sandy road in
Mestwin passing various buildings. After around 1 km you will
reach another forest. Walk downhill along a steep slope and
then carry on walking in a picturesque canyon for another 200 m
until you reach a stream leading into the river Wietcisa.
Cross the stream and carry on walking north towards the road
leading to Szpon (around 300 m). Cross this road and walk
straight uphill towards Czarna Huta (1km). At first the landscape
is quite picturesque: cobbled street leads you near a small
stream surrounded by spruces. Later on, when you are nearing
the chapel in Czarna Huta, you walk in a build-up area.
On the left you pass a stud farm ‘Czarna Huta’, where they
breed Hosztyn horses, one of the oldest breed of horses in
Europe. The breed dates back to the XIII century. It has been
perfected over the last 700 years and today these race horses
are deemed the best for show jumping. It is worth visiting
a small chapel of Holy Mary with Baby Jesus built in 1955
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stadninę „Stajnia Czarna Huta”, w której hodowane są konie
rasy holsztyńskiej – jednej z najstarszych w Europie. Historia
tej rasy sięga XIII wieku. Przez 700 lat ją udoskonalano i obecnie jest to najlepsza rasa koni sportowych predysponowanych
do skoków. Warto podejść do ludowej kapliczki Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z 1955 roku, której budowniczym był Tadeusz
Olszewski z Czarnej Huty.
W drodze powrotnej koniecznie zajrzyj do Ośrodka Narciarskiego w Trzepowie, posil się, ogrzej przy kominku w przestronnym
barze na stoku, obsługiwanym przez sympatyczne, uśmiechnięte
dziewczyny. A później skorzystaj ze snowtubingu (zjazdów na
dętkach, są 2 tory, wygodne siedziska i miła obsługa) lub zjazdów
na nartach czy desce. Uwaga, do dyspozycji jest dobrze zaopatrzona wypożyczalnia z fachową obsługą. Istnieje też możliwość
zorganizowania kuligu konnego, i to nawet wieczorem –
z pochodniami. Na pewno będzie to niezapomniany dzień!

by Tadeusz Olszewski from Czarna Gora and whilst on your
way back you can stop at the skiing resort in Trzepow to have
a hearty meal by a warm fireplace.
Afterwards you can go sledging, skiing or snowtubbing (there
are two tracks). There is good choice of hire equipment
available. You can also join, or organise, a sleigh party, even
after dark with firebrands and torches. A truly unforgettable
experience!

naturalnie

PRZYWIDZ

informator turystyczny

tourist guide

39

40

naturalnie

PRZYWIDZ

informator turystyczny

tourist guide

02

02

Przywidz (4 km)

Przywidz (4 km)

Wyruszasz ciepło ubrany i w obuwiu antypoślizgowym (trasa
wiedzie przez „kocie łby”) sprzed „Karczmy Przywidzkiej”,
w której można smacznie i niedrogo zjeść oraz tanio przenocować. Przechodzisz na drugą stronę i przy poczcie wchodzisz
w polną drogę, z niewielkim ruchem samochodowym. Kierując
się na północny zachód, zostawiasz po swojej lewej stronie wyciąg
narciarski „Zielonej Bramy” i przywidzki stadion gminny.

Make sure you are warmly dressed with appropriate shoes
suitable for walking on slippery surfaces (you will walk on
cobbled streets). The starting point this time is Karczma
Przywidzka (Przywidz Pub) which has decent and inexpensive
board and accommodation if you need.

Po około 2 km dochodzisz do ul. Katarynki i krzyżówki, przy której stoi przydrożny krzyż. Z okolic skrzyżowania na sporej górce
rozciąga się piękny widok na najbliższą okolicę. Wracając, warto
wstąpić do przywidzkiego ośrodka sportów zimowych. Skorzystaj ze snowtubingu (czyli zjazdów na dętkach) lub torów do
zjazdów na nartach bądź desce. Do dyspozycji jest także dobrze
zaopatrzona wypożyczalnia z fachową obsługą.

Cross the road outside Karczma and near a post office turn into
a quiet dirt track. Head north-west, leaving behind the skiing
resort of ‘Zielona Brama’ and the Przywidz football stadium.
After 2 km you reach the junction and the Katarynki St. From
a nearby hill you can admire a beautiful view. On your way
back it is worth checking out the local winter sports centre. Try
snowtubbing or sledging along special tracks. Help of specialist
instructors is at hand if you need.
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TRASY ROWEROWE

CYCLING ROUTES

Na terenie gminy Przywidz znajduje się pięć różnej długości tras
rowerowych. W zależności od tego, ile masz czasu, jaką kondycję
i o jakiej porze roku wybierasz się na wycieczkę, proponujemy
Ci trasy o długości od kilku do kilkunastu kilometrów.

The Przywidz region has 5 cycling routes varying in length.
Depending on your time, fitness and the season, we suggest
routes from a few to several kilometres.

Trasa „Trzech Jezior” (18,5 km)
Szlak rowerowy w kształcie pętli, który rozpoczyna się i kończy
w Przywidzu. Przebiega wzdłuż trzech jezior: Przywidzkiego,
Połęczyńskiego i Głębokiego. Mijane po drodze miejscowości
to kolejno: Przywidz – Piekło Dolne – Czarna Huta – Roztoka
– Klonowo Górne – Klonowo Dolne – Przywidz.
Trasa „Wzgórza Przywidzkie” (12 km)
Szlak rowerowy w kształcie pętli, który rozpoczyna się i kończy
w Przywidzu. Przebiega przez najwyższe wzniesienia w gminie:
południowe wzniesienia nad Jeziorem Przywidzkim – Piekło
Dolne – Klonowo Dolne – Pomlewo – wzgórza północne nad
Jeziorem Przywidzkim.
Trasa „Dolina Reknicy” (13 km)
Początek i koniec szlaku znajdują się w Przywidzu. Jego trasa
przebiega przez jeden z najbardziej urokliwych zakątków gminy,
jakim jest pradolina Jeziora Głębokiego i rzeki Reknicy. Przebieg
trasy: Przywidz – Klonowo Dolne – Jezioro Głębokie – dolina
rzeki Reknicy – Huta Dolna – Huta Górna – wzgórza nad Jeziorem Przywidzkim – Przywidz.
Trasa „Wokół Jeziora Przywidzkiego” (7,7 km)
Szlak rowerowy wiedzie wokół Jeziora Przywidzkiego. Gdy
przejedziesz odległość około 2 kilometrów (lub 5 km licząc
w drugą stronę), znajdziesz parking leśny z wiatami i miejscem
do biwakowania.

Route ‘Three Lakes’ (18,5 km)
This loop shaped cycling route starts and finishes in Przywidz.
It runs along 3 lakes: Przywidzkie, Poloczynskie i Glebokie and
passes the following villages: Przywidz – Piekło Dolne – Czarna
Huta – Roztoka – Klonowo Gorne – Klonowo Dolne – Przywidz.
Route ‘Przywidz hills’ (12 km)
Another loop shaped track, starting and finishing in Przywidz.
It runs along the highest points in the region: hills in the south
by the Lake Przywidz (Piekło Dolne – Klonowo Dolne – Pomlewo
– hills in the north of Lake Przywidzkie).
Route ‘Reknica valley’ (13 km)
The route begins and ends in Przywidz. It leads through some
of the most beautiful parts of the region, such as the old valley
of Lake Glebokie and river Reknica. The route is as follows:
Przywidz – Klonowo Dolne – the Lake Glebokie – Reknica river
valley – Huta Dolna – Huta Górna – hills by the Lake Przywidzkie
– Przywidz.
Route ‘Around the Lake Przywidz’ (7.7 km)
The cycling path leads around Lake Przywidzkie. After around
2 km (or 5 km depending which way you cycle), you will find
a forest parking with carports and designated camping space.
Route ‘Pieklo’ – meaning Hell (8.5 km)
This route is again a loop starting and ending in Przywidz. It is
called a ‘hellish route’ because it is really difficult, and crosses
villages of Pieklo Gorne and Pieklo Dolne.

Trasa „Piekła” (8,5 km)
Szlak rowerowy w formie pętli rozpoczynającej się i kończącej
w Przywidzu. Trasa wiedzie przez „piekielne tereny” – jest
bardzo trudna, przecina miejscowości Piekło Dolne oraz Piekło
Górne.
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ZAPRASZAMY DO STOŁU
W Przywidzu od dawna wierzymy w mądrość starego powiedzenia, że do serca najszybciej można trafić przez żołądek.
Obiecujemy, że goszcząc w naszej gminie, nie wyjedziesz głodny i na pewno urzeknie Cię bogactwo tutejszych smaków.
Tereny gminy Przywidz zamieszkuje głównie ludność napływowa: z głębi Kaszub, Kresów Wschodnich, Małopolski i Kociewia.
Tę różnorodność kulturową można dostrzec, a w zasadzie posmakować, na każdym stole. Tradycyjne dania, takie jak kotlet schabowy
z kapustą czy rosół z makaronem, możesz zjeść w „Karczmie Przywidzkiej”, natomiast na przepyszne pierogi zapraszamy do ośrodka
„Zielona Brama”. Posmakujesz tu pierogów z łososiem, jagodami, kapustą i grzybami, kaszą i miętą oraz w wielu innych oryginalnych
smakach. Jeśli masz ochotę na wykwintną kuchnię, koniecznie musisz odwiedzić restaurację w hotelu „Kozi Gród” i spróbować
znakomitych dań kaszubskich, polskich oraz pochodzących z różnych regionów świata. W hotelowym stawie goście mogą również
samodzielnie złowić rybę i poprosić kucharza o jej przyrządzenie. Natomiast smacznie, jak u mamy, można zjeść na Campingu
nr 20, który w sezonie wiosenno-letnim zaprasza do „Baru Letniego”, a przez cały rok proponuje ofertę „Pubu Bukowego”. W „Barze
Letnim” możesz zjeść smaczne domowe posiłki – śniadania, obiady i kolacje, przygotowywane przez właścicieli z wykorzystaniem
produktów najwyższej jakości, w tym również z własnych upraw. Natomiast w „Pubie Bukowym” serwowane są ciepłe przekąski.
Dla tych, którzy nieco się spieszą lub chcą zabrać jedzenie na wynos, polecamy pizzerię „Stara Kuźnia”. Pyszne dania przyrządzane
są również przez kucharzy „Tim-Catering”, który w swojej ofercie ma między innymi organizacje poczęstunku podczas bankietów,
konferencji, szkoleń i spotkań rodzinnych. Smacznego…

Welcome to our table
In Przywidz we believe in the wisdom of an old saying: ‘the quickest way to someone’s heart is through the stomach’.
We promise that visitors to the region will not leave hungry and will be astounded by the array of local cuisine.
The local population comes from all over Poland: Kaszuby, Kociewie, eastern borders and central Poland. This richness of cultural
influences you can clearly see and taste. Traditional dishes, such as pork chop with sweet and sower cabbage or chicken broth you
can eat in Karczma Przywidzka (Przywidz Pub), and the delicious dumplings (pierogi) are available at ‘Zielona Brama’. Here you can
have the biggest variety of dumplings: with salmon, blueberries, sauerkraut and mushrooms, kasha and mint and other interesting
fillings. If you want to dine in style, you must visit the restaurant in the ‘Kozi Grod’ hotel and try the local dishes there, Polish and
international cuisine. You can even catch your own fish in the hotel pond and get it cooked to order.
Tasty home style meals are available at the Camping no 20, which operates a ‘summer bar’ in the spring/summer season and
a ‘beech pub’ all year round. The ‘summer bar’ offers home style breakfast, lunch and dinner, cooked by the owners using local
high quality produce. In the ‘beech pub’ you get warm snacks. If you are in a hurry we recommend pizza at pizzeria ‘Stara Kuznia’.
The catering company ‘Tim-Catering’ offers good quality food for banquets, conferences, corporate and family events.
We wish you bon appetite...
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Gastronomia Gastronomy
KARCZMA PRZYWIDZKA

PIEROGARNIA w Zielonej Bramie

PUB BUKOWY

TIM-CATERING

ul. Gdańska 9, 83–047 Przywidz
tel.: 58 682 51 17
www.karczmaprzywidzka.pl
ul. Gdańska 19, 83–047 Przywidz
mob.: 507 118 130

ul. Gdańska 26, 83–047 Przywidz
tel.: 58 682 51 55
www.zielonabrama.com.pl

ul. Kwiatowa 1C, 83–047 Przywidz
tel.: 58 682 52 64, mob.: 508 260 700
www.tim-catering.pl

naturalnie
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PIZZERIA STARA KUŹNIA

ul. Gdańska 5, 83–047 Przywidz
mob.: 669 833 822

RESTAURACJA I PUB
HOTELU KOZI GRÓD

ul. Leśników 3, 83–047 Pomlewo
tel.: 58 692 07 80, mob.: 601 610 453
www.kozigrod.pl
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DOBRANOC… CZAS NA SEN
Niezależnie od tego, czy do Przywidza przyjechałeś na weekend, czy na długie wakacje, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dysponujemy miejscami noclegowymi w kwaterach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, na campingu, w pensjonatach oraz
w trzygwiazdkowym hotelu. W każdym z tych miejsc spotkasz się z otwartością i życzliwością gospodarzy, którzy ugoszczą Cię jak
przyjaciela. Zatem spokojnych snów…

Time to say ‘good night’
Regardless of whether you are visiting Przywidz for a weekend or planning a long holiday, you will definitely find somewhere
suitable to stay. There are rooms to rent, holiday resorts, camping, guest houses and 3* hotel. Everywhere you will be met with
a warm and friendly welcome.

Baza noclegowa
Hotel KOZI GRÓD ***
ul. Leśników 3, 83–047 Pomlewo
tel.: 58 692 07 80, faks: 58 692 07 82
mob.: 601 610 453
www.kozigrod.pl

Kwatery agroturystyczne
Rooms to rent
PENSJONACIK MARZENIE
ul. Trakt Leśny 3
83–047 Klonowo Dolne
tel.: 58 682 54 63
mob.: 509 622 702
www.pensjonacikmarzenie.
dobrynocleg.pl
KARCZMA PRZYWIDZKA
ul. Gdańska 9
83–047 Przywidz
tel.: 58 682 51 17
mob.: 501 04 24 24
www.karczmaprzywidzka.pl
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Accommodation base

ZIELONA BRAMA
ul. Gdańska 26, 83–047 Przywidz
tel.: 58 682 51 55
www.zielonabrama.com.pl
ANGELFARM
ul. Sportowa 34
83–047 Borowina
mob.: 609 021 258
www.angelfarm.pl
NOCLEGI „POD STOKIEM”
ul. Tartaczna 4G
83–047 Przywidz
mob.: 601 684 398

AGROTUR
Grzegorz Stanisławski
ul. Turystyczna 5, 83–047
Nowa Wieś Przywidzka
tel.: 58 682 57 50, mob.: 602 806 144
www.agro.az.pl
Pokoje gościnne „NA KWIATOWEJ”
ul. Kwiatowa 1C
83–047 Przywidz
tel.: 58 682 52 64

Ośrodki wypoczynkowe
Holiday resorts

LAWENDOWA OSADA
ul. Młyńska 6A, 83–047 Przywidz
mob.: 511 975 929
www.lawendowaosada.pl

CAMPING NR 20 i ZACISZE
ul. Gdańska 19, 83–047 Przywidz
tel.: 58 682 52 65, mob.: 602 623 091
www.camping.vti.pl

MIŁÓWKA
Miłowo 23, 83–041 Mierzeszyn
mob.: 698 355 863
www.chatamilowo.pl

OMEGA
ul. Szkolna 3, 83–047 Przywidz
tel.: 58 682 52 62
www.omegaprzywidz.com

tourist guide

MINISŁOWNIK POLSKO-KASZUBSKI
SMALL POLISH-KASHUBIAN DICTIONARY
Dzień dobry – Dobri dzéń
Dobry wieczór – Dobri wieczór
Do widzenia – Do ůzdrzeniô
Dziękuję – Dzăkă, Bóg zapłac
Proszę – Prosză
Smacznego – Bňże przeżegnôj
Przepraszam – Przeprôszóm, wëbaczë
Wszystkiego dobrego – Wszëtczégň bëlnégň
Na zdrowie (po kichnięciu) – Bňże dôjkôj zdrówka;
Bňże dôczkôj zdrówka

Do czego to służy? – Do czegň to je?
Co oglądasz? – Cëż të ňbzérôsz?
Dokąd idziesz? – Dokądkaż të jidzesz?
Jak dojść do…? – Jakůż dóńc na …?
Jak daleko do Gdańska? – Je to dalek do Gduńska?
Gdzie jest sklep? – Gdzeż je króm?
Ile to kosztuje? – Wiele to przińdze?
Co się stało? – Stało să co?
Po co ci to? – Docz cë to je?
Długo to potrwa? – Długň to bădze warało?

Jak masz na imię? – Jakůż să zwiész?
Mam na imię... – Jô să zwiă ..., Móm na miono ...
Gdzie pracujesz? – Gdze të robisz?
Co słychać? – Cëż tam (je) czëc?
Skąd jesteś? – Skądkaż të jes?
Jestem z... – Jô jem ze ...
Idę na randkę – Jidă na wrëje
Idziemy na plażę? – Jidzemë na sztrąd?
Która godzina? – Jaczi mómë czas?
Co to jest? – Cëż to je?

Zapraszam do środka – Pójce bënë, Rôcză bënë
Wyjdźmy na zewnątrz – Pójmë bůten
Ładna (brzydka) dzisiaj pogoda – Dzysô je fejné (lëché) wiodro
Ale dzisiaj wieje – Ale dzysô je wiater
Nie lubię tego – Jô tegň nie lëdajă
Nie masz racji – Ni môsz prôwdë
Mówię po kaszubsku – Gôdajă (gôdóm) pň kaszëbsků
Mówić po polsku – Gôdac pň pňlsku
Bardzo się z tego cieszę – Jô jem baro z tegň rôd
To mi się bardzo podoba – To mie să baro widzy
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TWÓRCY I ARTYŚCI
Na terenie gminy Przywidz mieszkają oraz tworzą znani i cenieni artyści. Każdy z twórców
prezentuje swój oryginalny i niepowtarzalny styl.
Henryka Lisiecka
maluje farbami olejnymi, pastelami i gwaszami. Stosuje
również inne techniki, takie jak rysunek piórkiem czy relief.
Prace artystki znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce,
Niemczech, Kanadzie oraz w USA. Prezentowane są także na
licznych wystawach.
Henryka Lisiecka paints in oil, pastels and gouache. She also
uses variety of other techniques, such as drawing with feather
or relief. Her paintings are among private collections in Poland,
Germany, Canada and USA. They can also be seen at many art
exhibitions.

Longina Ślusarska-Wiszniewska
urodziła się we Wrocławiu. Swoje malarstwo zaczęła traktować
poważnie w roku 1977, kiedy to sprzedała pierwszy obraz.
Po przyjeździe do Gdańska związała się ze Stowarzyszeniem
Plastyków Nieprofesjonalnych. W roku 2003, z okazji 25-lecia
twórczości artystycznej, otrzymała nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi. Artystka przez
cały czas doskonali swój warsztat, zwłaszcza kolorystykę. Dziś
ma wrażenie, jakby malowała całe życie i była do tego stworzona. Malarstwo stało się jej pasją i zawodem.
Longina Ślusarska-Wiszniewska was born in Wroclaw. She took
painting seriously only after 1977, when she sold her first
picture. After moving to Gdansk, she joined the Amateur
Artists Association. In 2003, on her 25th anniversary as an
artist, she was awarded by the Polish President a gold Cross of
Merit. The artist continuously works to perfect her techniques,
particularly the use of colour. Today she feels as if she has been
painting all her life and was born to do just that. Painting is now
both her passion and profession.
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Local artists
There are many well-known artists who live and work in the Przywidz region. Each artist has
his or her own unique style.
Wojciech Górecki
inspiruje się przede wszystkim naturą i krajobrazem. Prawie
wszystkie swoje obrazy maluje w plenerze. Tworzy o każdej
porze roku, głównie w Polsce, ale niektóre jego dzieła powstały
także na Syberii czy w Grecji. W 2009, a także w 2011 roku
(za obraz pt. „Zimowy las”) artysta otrzymał prestiżowe
wyróżnienie uznanej w Stanach Zjednoczonych organizacji The
Art Renewal Center.
Wojciech Gorecki’s inspiration lies predominantly in nature
and landscape. He paints nearly all his pictures outdoors. He
paints during every season, mostly in Poland, but also in Siberia
and Greece. In 2009 and in 2011 (for image entitled ‘Winter
forest’) the artist was awarded prestigious recognition from
a well-known American organisation, The Art Renewal Center.

Zenon Kosater

pracuje w lipie, jedynie za pomocą dłuta i młotka. Spod Jego
rąk wychodzą i rzeźby maleńkie, zaledwie pięciocentymetrowe, i ogromne – do pięciu metrów, w zależności od tego, co
artyście w duszy gra i jaki ma materiał. Na terenie Jego posesji
w Trzepowie podziwiać można imponującą galerię pegazów, kapliczek, postaci świętych oraz przeróżnych abstrakcji.
Odwiedzić można również pracownię artysty.
Zenon Kosater works with lime wood only using a hammer
and a chisel. He creates most tiny sculptures, just about 5 cm
in height, as well as massive, measuring up to 5 meters. It all
depends on his inspiration and the material he has to hand.
At his home in Trzepow you can admire a vast collection of
carved in wood chapels, figurines of saints, winged horses and
various abstract art. You can also visit his workshop.
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