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KOCIEWIE
Kociewie łagodna kraina, tak nazywają kociewiacy swoją małą ojczyznę. Ten etniczno-kulturowy
obszar Pomorza ma podobnie jak Kaszuby ogromny potencjał turystyczny a mieszkańcy po
dziś dzień kultywują swoje rodzime tradycje, kociewską gwarę, haft czy lokalną kuchnię.

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 350
tel. fax 58 32 68 352
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Tczew – miasto dobre do odwiedzenia o każdej porze roku. Warto zajrzeć do Tczewa,
aby zobaczyć zabytkowy most drogowy z XIX wieku zbudowany pod kierunkiem Carla
Lentze. Tylko tu można odwiedzić muzeum poświęcone królowej polskich rzek - Wiśle,
a w Centrum Konserwacji Wraków Statków zobaczyć kolekcję łodzi z całego świata.
Mosty

Parki krajobrazowe
Atrakcje turystyczne

ewski
ów starogardzkiego, tcz
Mapa rowerowa powiat
ego i kwidzyńskiego
malborskiego, sztumski
Rezerwaty przyrody

ego,

Mosty tczewskie

Tczewskie

– to najbardziej rozpoznawalny
obiekt w Tczewie i niemalże
symbol miasta. Pierwszy most
wybudowany w połowie XIX w.
był najdłuższym w Europie
i pierwszym żelaznym mostem
na Wiśle. Budowa ówczesnego
cudu
techniki
kosztowała
4 miliony talarów. Obecnie (2020)
trwają prace dzięki, którym most
odzyska dawny blask.

Muzeum Wisły - największe w Polsce muzeum poświęcone królowej polskich

rzek mieści się w zabytkowym postindustrialnym budynku z końca XIX w. Od 2017 r.
prezentowana tu jest stała wystawa „Wisła w dziejach Polski”. Na ekspozycji możemy
zobaczyć pozyskane podczas badań archeologicznych przedmioty codziennego użytku,
łodzie używane na Wiśle i jej dopływach, modele i makiety, elementy statków wiślanych,
narzędzia rybackie i szkutnicze.

Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie -

to jedyny obiekt w Polsce, gdzie poznamy historię dawnych łodzi i statków, to w jaki sposób
były budowane oraz to na czym obecnie polega praca muzealnych konserwatorów. Wśród
muzealnych zbiorów znajdziemy
m.in. jacht Opty na którym kule
ziemską opłynął Leonid Teliga
oraz unikatową ekspozycje
kajaków i zabytkowych łodzi.
Dodatkowo dzięki najnowszej
technologii rozszerzonej
rzeczywistości połączonej
ze smartfonem, zwiedzający
zobaczą specjalnie przygotowane
prezentacji obiektów muzealnych,
w tym wirtualny proces
Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie
konserwacji statku.

Fabryka Sztuk - powstała w 2006 r. jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne

Dolnej Wisły w Tczewie. To jeden z najważniejszych ośrodków życia kulturalnego
na Pomorzu. Siedziba Fabryki Sztuk znajduje się w zabytkowej fabryce wyrobów
metalowych z II połowy XIX w. Przepięknie odrestaurowane budynki, mimo nowoczesnej
aranżacji, nadal zachowują pierwotny klimat. Stanowią oryginalną scenerię dla działań
środowisk zajmujących się krzewieniem kultury i tradycji.
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Radkarte

Opactwo Cysterskie w Pelplinie

- duchowa stolica
regionu, nad którą góruje
wybudowana przez Cystersów
gotycka Bazylika Katedralna.
To właśnie w niej znajduje się
słynny obraz autorstwa Hermana
Hana „Koronacja Najświętszej
Maryi Panny”. Będąc w Pelplinie
nie można pominąć Muzeum
Diecezjalnego, które w swoich
zbiorach posiada jedyny w Polsce
egzemplarz Biblii Gutenberga.

Bazylika katedralna – jedna z największych ceglanych świątyń
w Polsce. Budowa opactwa rozpoczęła się w II ćwierci XIV wieku, trwała do około
1400 roku. Legenda głosi, że miejsce pod budowę klasztoru wybrał osioł wypuszczony
z przejściowej siedziby cystersów z Pogódek. Kiedy dotarł do Pelplina, zaryczał i dalej
pójść nie miał już zamiaru. Mnisi zauroczeni krajobrazem pięknej doliny Wierzycy
postanowili tu pozostać. Opat Werner rzec miał wówczas: „Bonum Est nos hic esse” czyli
„Dobrze jest nam tu być”. Wnętrze katedry skrywa aż 23 ołtarze, wśród których znajduje
się najwyższy drewniany ołtarz w Polsce, i drugi w Europie. Zdobi go obraz „Koronacja
Najświętszej Maryi Panny” pędzla słynnego pomorskiego malarza Hermana Hana.
Z pozostałego wyposażenia świątyni na uwagę zasługują zespół gotyckich dębowych
stalli, barokowa ambona oraz organy. Zabytkowy wystrój bazyliki pełen skarbów sztuki
gotyckiej, renesansowej i barokowej należy do najcenniejszych w naszym kraju.
Biblia Gutenberga - zwana również Biblią 42-wierszową lub Biblią
Mazarina, to najsłynniejsza książka ludzkości. Do naszych czasów przetrwało jedynie
czterdzieści osiem jej egzemplarzy, rozsianych po całym świecie. Jeden z nich, odnaleźć
można w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Między 1452 a 1455 rokiem Jan Gutenberg
wydał pierwsze egzemplarze Biblii, książki drukowanej przy użyciu ruchomej czcionki.
Gniew – chłód gotyckich
murów, nadwiślańskie wzgórza
poprzecinane dolinami
rzecznymi oraz stare, brukowane
uliczki nasiąknięte „gniewną”
przeszłością. To właśnie skrywa
Gniew - miasto malowniczo
usytuowane na wschodnim skraju
Pojezierza Kociewskiego. Oprócz
najbardziej wyeksponowanego
zamku
koniecznie
zajrzeć
należy w okolicę gniewskiej
Kamienice w Gniewie
świątyni. Gotycka fara św.
Mikołaja przez długie lata była obiektem regularnych badań archeologicznych. Nie lada
gratką dla zwiedzających jest udostępniona krypta pod kaplicą bł. Jana Pawła II, w której
wyeksponowano część znalezisk. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajduje się
unikatowa uliczka Sambora z parterowymi domkami z przełomu XVIII i XIX wieku.
Zamek w Gniewie - budowę rozpoczęli Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej
w 1282 roku i kontynuowali ją w XIV wieku. Jako siedziba konwentu i komtura, w czasach
zakonnych był głównym ośrodkiem politycznym i gospodarczym komturstwa. Od 2010 roku
kompleksem zamkowym zarządza prywatna firma. W tym czasie obiekty wchodzące w jego
skład odrestaurowano, a całość przekształcono w międzynarodowe centrum kultury, turystyki
i edukacji historycznej. Sąsiedni Pałac Marysieńki oferuje komfortowy wypoczynek w stylowych
komnatach, a w dawnych
koszarach powstał nowoczesny,
czterogwiazdkowy Hotel Rycerski.
Zadaszony dziedziniec zamku to
niezwykła przestrzeń o powierzchni
ponad 450 m², pełniąca funkcję
sali koncertowej, konferencyjnej
i bankietowej. Organizowane przez
Zamek Gniew wydarzenia Vivat
Vasa - Bitwa pod Gniewem, 1626 r.
czy Konne Turnieje Rycerskie Króla
Jana III, rozsławiły miasto na całą
Gniew z lotu ptaka
Europę.
Grodzisko Owidz

- to kolejne miejsce, które oferuje bliższe spotkanie
z historią. Zaglądając do Owidza, będziecie mogli zobaczyć odtworzone grodzisko
z IX w., w którym zamieszkiwali Słowianie. Dzieje tutejszej ludności przybliża
funkcjonujące na terenie grodziska Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Warto również
zajrzeć tu podczas organizowanych jarmarków, wystawiane rękodzieło skusi nie jednego
amatora przedmiotów ładnych.

Wierzyca i elektrownie wodne - Wierzyca to rzeka wypływająca
z centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, a bieg swój kończy wpływając do Wisły
w Gniewie. Jej górny bieg wiedzie przez Kaszuby, a środkowy i dolny przez malownicze
Kociewie. Na szlaku jest kilka
przenosek przy zabytkowych
elektrowniach wodnych, których
oglądanie stanowi dodatkową
atrakcję
spływów.
Warto
zatrzymać się na chwilę, aby
w Owidzu, Kolinczu, Stockim
Młynie czy Czarnocińskich
Piecach przyjrzeć się, jak od
stu ponad lat produkowana jest
energia elektryczna z energii,
zgromadzonej w wodach rzeki.
Rzeka Wierzyca

Arboretum w Wirtach - ten niesamowity ogród został założony już
w połowie XIX w. jako miejsce dla pierwszych powierzchni doświadczalnych dla drzew
północnoamerykańskich. Ponad 100-letnie drzewa imponują swymi wymiarami, głównie
wysokością, dochodzącą do 40 metrów oraz potężnymi, kolumnowymi pniami.
Piaseczno - wieś i parafia zostały założone przez Krzyżaków, którzy szerząc kult
Najświętszej Maryi Panny pobudowali wspaniałą świątynię i rozsławili tę miejscowość na
wieki. Rycerze Zakonu Najświętszej Maryi Panny ukończyli budowę gotyckiej świątyni
w 1348 roku. W niedalekiej odległości od kościoła, w południowej części wsi, w miejscu
pierwszego objawienia Matki Bożej znajduje się studzienka. Woda wydobywana z niej
uważana jest za cudowną. Obok studzienki z czasem wybudowana została kaplica,
a obecna w kształcie łodzi z żaglem zbudowana została w roku 1978.
Starogard Gdański - jest jednym z najstarszych miast Pomorza, sama
nazwa Starigrod pojawiła się po raz pierwszy już w XII w, a w 1348 roku wielki mistrz
zakonny Henryk IV Dusemer nadał Starogardowi prawa miejskie. Szczególnie cennymi
zabytkami miasta są gotycki kościół św. Mateusza oraz pozostałości średniowiecznych
murów obronnych z basztami. Starogard Gdański to także rodzinne miasto wybitnego
piłkarza z lat 70. XX w. Kazimierza Deyny. Na trybunach miejskiego stadionu jest jego
pomnik, a miejsca związane z jego życiem i początkami kariery tworzą szlak turystyczny.
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Wisła

Położone na wschodnim wybrzeżu
Wisły Powiśle leży na granicy
dwóch województw: pomorskiego
i warmińsko - mazurskiego.
Szczęśliwie dla turystycznego
Pomorza, na jego terenie znajdują
się liczne akweny, jeziora, rzeki
oraz lasy pełne malowniczych
ścieżek.
Miłośnicy historii i architektury
odwiedzają Powiśle ze względu
na zamki bądź ich ruiny, twierdze,
krypty czy też średniowieczne
kościoły, których tajemnice wciąż intrygują.

Krajobraz Powiśla

Kwidzyn

- nazywany stolicą Dolnego Powiśla. Nad miastem położonym nad
rzeką Liwą góruje zamek kapituły pomezańskiej wzorowany na zamkach krzyżackich.
Powstał na przełomie XIII i XIV wieku i w latach świetności był centrum religijnym
i polityczno - administracyjnym. Charakterystycznym elementem jego architektury jest
gdanisko, czyli wieża, która znacznie wychodzi poza linię murów obronnych. Z zamkiem
łączy ją liczący ponad 50 metrów kryty ganek wsparty na potężnych arkadach.

Kwidzyn

Sztum - słynie nie tylko z malowniczego położenia nad dwoma jeziorami, ale
przede wszystkim ze swojej
historii, na zawsze już splecionej
z Zakonem Krzyżackim. To tutaj
w XIV wieku Krzyżacy wybudowali
obronną warownią, która stała
się siedzibą krzyżackiego wójta.
Swoją
twierdzę
zakonnicy
budowali z kamienia i cegły, dzięki
czemu przetrwała wieki i dziś
jest siedzibą oddziału Muzeum
Zamkowego w Malborku. Przy
twierdzy działa Bractwo Rycerzy
Sztum
Ziemi Sztumskiej, dzięki czemu
rycerska legenda żyje w mieście do dziś.
Waplewo Wielkie -

zwiedzając okolice Sztumu, warto zajrzeć do Waplewa
Wielkiego i poświęcić chwilę na zwiedzanie niezwykle urokliwego Pałacu Sierakowskich.
To miejsce, które XIX wieku, niezwykle trudnym dla polskiej historii, stanowiło ośrodek
polskości. Bywali tu polscy arystokraci, artyści, poeci i pisarze. Dzisiaj w pieczołowicie
odrestaurowanym pałacu mieści się Muzeum Tradycji Szlacheckiej.

Waplewo Wielkie

Prabuty

– w mieście leżącym prawie na granicy województwa pomorskiego
i warmińsko – mazurskiego, warto zajrzeć na podziemny szlak wodociągów. Korytarze
powstałe pod Starym Miastem datowane są na XVIII wiek, a wybudowano je ze względu
na niebezpieczeństwo związane z licznymi pożarami.

Śluza Biała Góra

zespół obiektów hydrotechnicznych
budowanych od XVI wieku w celu
rozdziału wód Wisły i Nogatu, który
do tego wieku był głównym nurtem
Wisły. Stworzona regulacja wód
pozwoliła na utworzenie szlaków
wodnych, a tym samym rozwój
żeglugi. Ostatnia modernizacja
okolicy odbyła się w ramach
projektu „Pętla Żuławska” i polegała
na wybudowaniu przystani dla
Śluza Biała Góra
jednostek pływających, tuż obok
wielkiego upustu, najstarszego elementu węzła (1852). Warto wejść na górę obiektu,
skąd roztacza się rozległa panorama Doliny Wisły.

Śluza w Białej Górze

Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki,
Michał Bieliński, Tomasz Legutko, LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina,
Muzeum Pomorza Środkowego, Gmina Ustka
Opracowanie kartograficzne i graficzne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2020
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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