


p i c t u r e s q u e  P r z y w i d z

M A L O W N I C Z Y   P R Z Y W I D Z





p i c t u r e s q u e  P r z y w i d z

M A L O W N I C Z Y   P R Z Y W I D Z



Drodzy Współmieszkańcy, Mili Goście!
Mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu niezwykły album – zapis wzruszeń                 
i oczarowań ziemią przywidzką. Już od dawna czuliśmy, że jej niepowtarzalny charakter 
zasługuje na coś więcej niż tylko strona w internecie czy zwykły bedeker. W niewielkiej 
odległości od Trójmiasta, wśród morenowych wzgórz, przepięknych lasów, jezior  
i rzek, rozpościera się bowiem teren godny czułego oka artysty. I artystów znaleźliśmy  
wielu... 

Zaczęło się od warsztatów zorganizowanych przez Gminę Przywidz, przeprowa-
dzonych późną wiosną 2014 roku z udziałem  dzieci i młodzieży ze szkół publicznych, 
działających na naszym terenie. Podczas zajęć młodzi ludzie poznawali różne 
techniki malarskie oraz zastanawiali się, jak za pomocą obrazu stworzyć opowieść  
i zaprosić do odwiedzenia miejsca, w którym mieszkają. Powstały wspaniałe 
ilustracje, ukazujące przyrodę gminy i jej turystyczne atrakcje, a także nawiązujące 
do historii, kultury i tradycji naszych stron. Pozostało zestawić je ze zdjęciami 
artystów fotografików i całość skomponować w album „Malowniczy Przywidz” – ten, 
który trzymacie Państwo w ręku. I tak gmina Przywidz – miejsce szczególne na mapie 
regionu, ale także, o czym wiedzieliśmy od dawna, w sercach jej mieszkańców – zyskała 
wyjątkowy przewodnik, pełen nie tylko malarsko-fotograficznych wydarzeń, lecz także  
pozytywnych emocji. 

Gorąco namawiam do prześledzenia jego kart. Oprócz estetycznych wzruszeń jest 
on również dowodem na to, że międzypokoleniowy dialog ma sens, zwłaszcza jeśli 
prowadzi się go serdecznie. 

Marek Zimakowski

Wójt Gminy Przywidz 
                   

Dear residents, nice guests!
It is with great pleasure that I offer you an amazing new book about Przywidz. 
It is different, containing musings and ref lections about the region. For some 
time now we have believed that the unforgettable atmosphere and beauty of 
this region deserves more then just a mention on an internet page or a simple 
brochure. Because this land, not so far from Gdansk, nestled among post-glacial 
hills, forests and most picturesque lakes and rivers, can inspire any artist. And 
we have found quite a few...

It all began with the workshops organised by the Przywidz Municipality in the 
late spring of 2014, attended by children and young adults from local schools. 
During the workshops youngsters discovered new painting techniques and 
thought about how, through artistic expression, they could present their region 
in such a way as to attract visitors. They created wonderful illustrations, showing 
the natural beauty of Przywidz and its tourist attractions, as well as linking it 
with its history, culture and traditions. All that was left to do was to match 
them with professional photographs and here it is – the new album ‘Picturesque 
Przywidz’. And so Przywidz, a remarkable place not only on the map but even 
more in the hearts of its residents, is now documented in a new way: through an 
amalgamation of paintings, photographs and emotional ref lections.

I strongly encourage you to look through these pages carefully... You will 
definitely be moved and impressed by the aesthetics. In addition, this work 
shows that cross-generational dialogue can be very productive if carried out 
with open minds and hearts....

Marek Zimakowski

Mayor Przywidz
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Podróże do przeszłości

Na terenie ziemi przywidzkiej mówią nie tylko wieki, ale i tysiąclecia. Ogromne sku-
pisko kurhanów blisko Piekła Dolnego oraz grodzisko z czasów wczesnego średnio-
wiecza, odkryte na półwyspie Jeziora Przywidzkiego, to głosy najstarsze i najbardziej 
tajemnicze. Nazwa Przywidz w dokumentach pojawia się dopiero w 1294 roku, ale 
ludzie działali tu dużo wcześniej, oswajając naturę lub raczej żyjąc z nią w pełnej 
harmonii.

Dzisiaj gmina Przywidz  przypomina historyczny palimpsest – dla nieuważnych mało 
czytelny, lecz dla wytrwałych pełen znaków z przeszłości, które przetrwały próbę 
czasu. Królewski Kamień, upamiętniający pobyt króla Prus Fryderyka Wilhelma IV, 
dziewiętnastowieczny wiadukt, biegnący pod szosą łączącą Gdańsk z Kościerzyną, 
ponad stuletnie przywidzkie kościoły czy zrewitalizowany dwór szlachecki łączą 
współczesność gminy z jej wcześniejszymi kartami i dają poczucie ciągłości pokoleń.    

Nie jest dobrze spaść znikąd. Przywidzanie są u siebie od wieków.

Revising the past

If years could talk, it would be thousands and not hundreds of years of history 
written into the land of Przywidz. A thousand years of history has been written 
into the land of Przywidz. The old burial mounds near Pieklo Dolne and the 
early medieval townships are the eldest and most mystical local treasures. The 
name Przywidz was first recorded in 1294, however, people settled here far 
earlier then that, either attempting to harness the nature’s forces or to live with 
the nature in full harmony.

Today Przywidz resembles a historical palimpsest – for some unreadable, but 
abundant in the evidence of its vibrant past for those who persevere in looking 
for it. The King’s Stone (Krolewski Kamien), commemorating the visit of the 
Prussian King Frederick Wilhelm IV, the 19th century viaduct under the road 
between Gdansk and Koscierzyna, churches dating back centuries and the 
recently restored Manor House are just a few monuments that link past with 
the present.   

You can’t say that the people of Przywidz came from nowhere – this land was  
a home to them for centuries.
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rys. Alicja Lichnerowicz

rys. Nadzieja Mielewczyk
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rys. Weronika Kalinowskarys. Blanka Leś

rys. Kacper Rzepiela
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Śladami natury 

Najpiękniejszą wizytówką gminy Przywidz są jej krajobrazy. Jeziora, rzeki i lasy urzekają  
od pierwszego spotkania, zapadają w pamięć i każą do siebie wracać.

Jeziora

Przywidzkie, Łąkie, Połęczyńskie, Ząbrowskie (vel Ząbrsko), Głęboczko (vel Głębokie)  
i Modre (vel Klonowskie) – lądolód cofający się przed tysiącami lat zostawił je jako swoje 
świadectwo. Przywidzkie jeziora, rozsiane po całej gminie, należą do jej znaków rozpoznaw- 
czych, kusząc amatorów wodnych sportów, wędkowania i pieszej turystyki wokół ich 
brzegów.

Gwar na strzeżonym kąpielisku panuje tylko latem. Kiedy ono przemija, nad jeziora-
mi zalega cisza, przerywana jedynie pluskiem wody i szumem przybrzeżnej roślinno-
ści. Bo zjawiskowe nenufary, porastające jeziora Modre i Ząbrsko, obiekt nieustannych 
zachwytów mieszkańców i turystów, kołyszą się bezgłośnie. A majestatyczne łabędzie 
nieme, z których jeden zasiadł w herbie gminy, niepłoszone pływają w milczeniu. Bar-
dziej gadatliwe są perkozy czy łyski. Szczęściarze mogą usłyszeć żurawi klangor, bociani  
klekot lub czapli krig.

Tylko samemu najlepiej nic nie mówić, o reszcie świata zapomnieć i spróbować stopić się            
z jego częścią...

In the footsteps of nature

Its picturesque landscape is what recommends Przywidz most. Its lakes, rivers 
and forests bewitch at the first sight, embedded  in our memory make us return 
to them time after time...

Lakes

Przywidzkie, Lakie, Poleczynskie, Zabrowskie (vel Zabrsko), Gleboczko (vel 
Glebokie) and Modre (vel Klonowskie) Lakes are remnants of a retreating 
glacier. The lakes of Przywidz, scattered throughout this region, are the most 
recognised feature of this area. They endlessly tempt enthusiasts of water 
sports, fishing and walking.

The guarded bathing areas are noisy only during the summer. After that, the 
silence is stunning, broken only by the rustle of leaves and the rhythmical sound 
of waves. The mystical nenufars, growing around the Lake Modre and Zabrsko 
and so admired by both locals and tourists, are silent... The majestic swans, 
which also feature in the emblem of Przywidz, move silently around the lakes... 
Birds, such as ‘perkozy’ and ‘lyski’ are more talkative. You might also be lucky 
to hear cranes, storks and herons.

However, it is best to remain silent, forget about the whole world and embrace 
the nature wholeheartedly...
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rys. Rozalia Jereczek
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Rzeki 

Jedna, długości 47 km, wypływa z Jeziora Przywidzkiego Wielkiego, a swój bieg kończy, 
wpadając do Wieżycy. Druga, zaledwie 25-kilometrowa struga, źródło ma niedaleko Przywi-
dza i dopływa do Raduni. Wietcisa i Reknica, dwie rzeki przecinające teren gminy Przywidz,  
na wielu odcinkach niezwykle malownicze, przyciągają amatorów piękna i kontaktu  
z naturą.

Wietcisa bardzo meandruje. Zakręca, zwodzi i kaprysi. Ale w okolicach Trzepowa zachowu-
je jeszcze spokój i nawadnia łąkę, która w maju rozkwita na żółto pełnikiem europejskim 
– rośliną w Polsce pod ochroną absolutną. Reknica jest krótsza, ale nie mniej ambitna. 
Przepływa przez trzy jeziora, przecina kilka miejscowości, a w sąsiedniej gminie, między 
Czapielskiem a Kolbudami, tworzy cudowny jar, przekształcony w rezerwat przyrody.

Obie urodziwe, niepowtarzalne, z charakterem… 

Rivers

One of the rivers, measuring 47 km, starts at the Big Przywidz Lake (Jezioro 
Przywidzkie Wielkie), and ends at the Wierzyca river. The second one is only 
25 km long. It originates near Przywidz and ends in river Radunia. These 
two rivers, Wietcisa and Reknica, are so picturesque that they endlessly draw 
natural beauty enthusiasts.

Wietcisa is a very unpredictable river. It turns and twists. It is still fairly calm 
near Trzepowo, irrigating local meadows, which in May are spectacularly 
covered in yellow by protected f lowers (pelnik europejski). Reknica River, 
although shorter, is still quite exciting, cutting through 3 lakes and numerous 
villages. At one stage, between Czapielsko and Kolbudy, it forms a beautiful 
ravine, now a natural reservoir.

Both rivers are full of unforgettable charm and character...
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rys. Julka Dąbkowska
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Lasy

Różnorodne typy drzewostanów zajmują tutaj 42% powierzchni gminy, daleko w tyle zo-
stawiając krajową średnią. Przy czym statystyka jedynie potwierdza, co cieszy oko i serce. 
Przecież piękna przywidzkich lasów, głównie mieszanych, z przewagą sosny, świerku z bu-
kiem, dębem i brzozą, nie da się ująć w żadnych kolumnach cyfr.

Zresztą na co to komu? Tutejszym zwierzętom – jeleniom, sarnom, dzikom lub łosiom? Sta-
rym drzewom czy głazom, ochrzczonym mianem przyrodniczych pomników? Szczęśliwym  
ludziom, którym przyszło żyć w takim sąsiedztwie? Turystom? Tym wiernym odkrywcom 
leśnych szlaków lub tym przypadkowym, którzy raz zaszedłszy, wracają i w przypadki prze-
stają wierzyć?

Tak naprawdę to nigdy nie można opuścić przywidzkiego lasu, wyzwolić się, zapomnieć, 
przestać o nim myśleć... 

Forests

Variety of forestation covers 42% of the region, well over the national average. 
The statistics only confirm what we see with our own eyes and hearts. Numbers 
cannot express the beauty of these woodlands, mostly mixed, with the abundance 
of pine, spruce and beech, oak and birch.

And who needs statistics? Not the local fauna, the wild deer, boar and moose. 
Nor the old trees or stones, turned into monuments of nature, or the local 
residents, lucky to live near such wonders... Who then? Tourists? Those forever 
looking for new hidden forest pathways, or those accidental, who having found 
the woodlands once, keep forever coming back...?

To be honest, you can never really abandon these forests, never just leave and 
forget... Once you see them, they will stay with you forever.
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Ku nowej przygodzie 

O tym, że warto odwiedzić Przywidz i okoliczne miejscowości, nie trzeba długo prze-
konywać. Ciekawa historia, wspaniałe lasy, wyjątkowej urody jeziora i rzeki same 
przyciągają, by je odkryć, poznać i pokochać. Dziesiątki kilometrów turystycznych 
szlaków prowadzą przez najpiękniejsze zakątki przywidzkiej gminy, w której rządzi 
człowiek, ale wciąż w zgodzie z naturą i z wielkim dla niej szacunkiem. 

Latem można nad wodę – może nie wielką, lecz czystą. Jesienią na grzyby, których 
w bród, a zimą na narty, snowboard i snowtubing, słowem czyste, białe szaleństwo. 
Natomiast wiosną… Wiosną można, jak i przez prawie cały rok – wędrować, wędko-
wać, jeździć na rowerze i wraz z rodzącą się przyrodą po raz kolejny budzić się do 
życia. W Przywidzu powtarzalność pór roku miewa wymiar mistyczny wyraźniej niż 
gdziekolwiek indziej. 

Wszystkich atrakcji wyliczyć nie sposób, ale łatwo się o nich przekonać. 
Zapraszamy do Przywidza!

Into a new adventure

Nobody needs convincing that Przywidz region is worth visiting. Interesting 
history, breathtaking forests, unforgettable beauty of its lakes and rivers 
draw tourists in abundance. Kilometres of hiking trails lead through the most 
picturesque corners of the region, where man still rules, but in full integration 
with nature.  

During the summer the numerous lakes and rivers, so bright and clean, keep 
you cool during the hot summer days. In the autumn – mushroom picking, 
in the winter – skiing, sledging and snowboarding. And in the springtime...
In the springtime you can do what you do all year around: walking, hiking, 
fishing, cycling... You become alive again together with the nature that has just 
awoken from its winter sleep. In Przywidz the seasons seem more mystical then 
elsewhere.

It is difficult to list all the attractions, it is easier to try them one by one...
I welcome you wholeheartedly to discover Przywidz!
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