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Lekcja
turystycznej
geografii
Wierzyca – daj się porwać!
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Wierzyca to rzeka o długości 160 kilometrów będąca lewym
dopływem Wisły. Choć pomorska, posiada charakter górski cechujący się licznymi meandrami. Choć w przeważającej długości kociewska, to wypływa ze źródła na Pojezierzu Kaszubskim
niedaleko Będomina. Choć stworzona przez naturę, to przyjaźnie związała się ze światem kultury ludzkiej nad jej brzegami. A na całej swej długości nieujarzmiona, dzika i tętniąca życiem przyrody.

Powtórka z ortografii z odrobiną
językoznawstwa
Wierzyca pisana przez „rz” – bo wymienia się na „r”. Verissa.
Nazwa pochodzi od słowa „ver” – wilgoć i przyrostka „issa” – typowego dla języka Wenedów przybyłych na te tereny w II wieku p.n.e. Pod takim mianem Wierzyca po raz pierwszy zagościła w XII-wiecznych dokumentach. Dziś na początku XXI wieku nadal fascynuje swoimi tajemnicami historii i przyrody. To
podwójne bogactwo nadal nie jest powszechnie znane i turystycznie oblegane. Ten przewodnik po Wierzycy otwiera przed
Tobą szansę bycia jej prawdziwym gościem.

Wierzyca – nurty natury, nurty kultury
Jeden nurt i dwa brzegi to mnóstwo atrakcji zapewniających
wiele przyjemności podczas wypoczynku.
W zdrowym ciele – zdrowy duch! Spływy kajakowe wśród
nieskażonej natury to tętno życia zdrowego ciała. Zdrowy
duch to podróż przez wiele i obok wielu najważniejszych
kulturowo oraz cywilizacyjnie miejsc Kociewia – od Starej Kiszewy, przez Pogódki, Skarszewy, Starogard Gdańki, Pelplin,
aż po Zamek w Gniewie.
Aktywna ciałem i umysłem Wierzyca – nurty natury, nurty kultury.
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Szlak wodny Wierzycy
Suplement z geografii
Kilometraż rzeki, który za chwilę będziesz poznawał zgodnie z zasadami liczony jest od rzecznego ujścia.
Przedstawiony dystans, z całym szacunkiem dla kaszubskiego źródła, zaczniemy od pierwszych metrów
Wierzycy u nas, na Kociewiu.
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Początki kociewskiej
Wierzycy
Bartoszylas > Stara Kiszewa > Dolne Maliki
Jak to wszystko zawsze się rozpoczyna na Kociewiu, nad jego Wierzycą? Tak jak w Starej Kiszewie
– osiadłe życie, cywilizacja zaczyna się zawsze od grodziska. Ono z czasem zmienia się w obronną
warownię. Wojenne zawieruchy obracają pamiątki w perzynę, a współcześni próbują odnaleźć ślady
minionej świetności, unieść na powrót dawne mury, wstawić wyważone drzwi i nauczyć się czegoś
z bogatej historii Kociewia i jego rzeki...

123,7 km – wieś Bartoszylas
Przygodę z kociewską Wierzycą zaczynamy na moście i kładce.
Na prawym brzegu rzeki do rozgrzewki przed wiosłowaniem
może posłużyć Ci teren rekreacyjny z boiskami.

122,9 km – ujście strugi z jeziora Krąg
Jeśli już chcesz zboczyć z ustalonego nurtu kursem, możesz
spróbować pokonać 300 metrów dzielące Cię od tej cennej
ostoi wodnego ptactwa. Sama Wierzyca dalej płynie wśród
łąk, pod dwoma niskimi mostkami, a z lewej strony w sąsiedztwie nasypu niezrealizowanej linii kolejowej.

118,6 km – wieś Stara Kiszewa
Choć to pierwsza chwila powrotu w nurty kultury, to uwaga na
kamieniste bystrza.

Stara Kiszewa
Wieś położona nad rzeką Wierzycą, o której pierwsza informacja pisana pochodzi z XIII wieku (osada Kissow z 1269 roku).
Od 1316 roku była we władaniu Krzyżaków. Najpierw, w X
wieku, stał tu drewniany gród książąt pomorskich, później zakonna warownia obronna zniszczona najpierw podczas wojny
trzynastoletniej a po raz kolejny w latach „potopu szwedzkiego”. Jej pozostałości znane są jako „Zamek Kiszewski”.
W XVI-XVII wieku we wsi znajdował się młyn i tartak. W drugiej połowie XIX wieku Stara Kiszewa była silnym ośrodkiem

ruchu kulturalnego i narodowego. Najważniejsze zabytki sakralne to neogotycki kościół św. Marcina z 1891 roku (w nim
pięć wielkich malowideł ściennych przedstawiających sceny z życia patrona) oraz jedna z najpiękniejszych na Kociewiu kapliczeke nasłupowowych z figurą św. Jana Nepomucena (przy moście na rzecze). Atrakcją etnograficzną jest kilka starych chat.

116,7 km – Zamek Kiszewski
Przed Tobą most, jazy i mała elektrownia wodna. I czeka Cię
130-sto metrowa przenoska do połączenia odnóg. Miejsce
małego wysiłku, ale i możliwości biwakowego odpoczynku.
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114,6 km – ujście Kacinki
Rzeczka nazywana też Małą Wierzycą to alternatywa dla dotychczasowego odcinka rzeki głównej. Ten szlak kajakowych
dostępny jest od jeziora Gatno, a do ujścia liczy sobie 21 km.

113,3 km – wieś Bożepole Szlacheckie
Na wodnym szlaku most, na brzegach las, a w koło leszczyny.

110,6 km – wieś Górne Maliki
Najpierw most, a potem 500 metrów drogą na północ
odrobina cywilizacji, gdzie możesz zrobić drobne zakupy
spożywcze.

109,0 km – ujście dopływu jeziornego
Po prawej stronie trzy jeziora: Czyżon, Wielkie i Struga. Do
pierwszego z nich masz zaledwie 500 metrów.
„Ten, kto domaga się cudów, żąda, by natura przerwała ich nieustanny ciąg”. Na Wierzycy, nad Wierzycą i wokół Wierzycy fascynujący świat krajobrazów, miejsc, żywych istot jest przebogaty
i gotowy urzec każdego, wrażliwego na piękno obserwatora.

Rusałka pawik (Inachis io)
Motyl z rodziny Południc (Rusałkowate). Na czerwonobrązowych
parach skrzydeł tego motyla są niebiesko-czarne oczka. Jaja składa na pokrzywach. Piękna wierzyczańską wiosną spotkanie z rusałką da Ci możliwość uwiecznienia jego fotogeniczności – może
w chwili, gdy będzie się posilała kwiatowym nektarem...

Zamek Kiszewski
Do wiedzy, którą już poznałeś o tej warowni, warto dodać, że pozostałością po niej jest gruntowanie przebudowana brama
i baszta przybramna zamku właściwego. Główny zamek stał
w samym zakolu rzeki, otoczony podmokłymi łąkami i Wierzycą. Z dawnego podgrodzia pozostały resztki obwodowych murów
gotyckich podzamcza i trzy baszty narożne. Na terenie podzamkowym stoi także dworek z 1856 roku o cechach klasycystycznych.

108,6 km – wieś Dolne Maliki
Rzeka meandruje wśród łąki i oddalonych od niej lasów, które porastają zbocza doliny. To piękny, odludny odcinek aż do
ujścia Wietcisy…

Zamek Kiszewskie
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W pełni po
kociewskiej Wierzycy
Pogódki > Skarszewy > Bączek
Świat Wierzycy potrafi uwieść swą urodą o każdej porze roku, bo klimat tu przyjazny – lata rześkie, a zimy
łagodne. Wierzycę można przeżywać wielokrotnie, o każdej porze roku i na różne sposoby. Jednym
z nich jest zmaganie z nurtem natury tak, by dać się ponieść prądowi dziedzictwa kulturowego tej rzeki
i okalających ją ziem.

103,4 km – most drogowy w Pogódkach
A w samej wsi masz możliwość uzupełnienia prowiantu.

Pogódki
Jak w soczewce skupienie tylu krajobrazów, jakby zebranych
z rozrzuconych po mapie świata zakątków: rzeczna dolina, podgórskie wypiętrzenia, leśne palisady, wodne oczka. Tyle atrakcji, a to tylko jedna z kociewskich wsi, nad którą dobra aura zawsze sprzyja odwiedzinom.
Miejscowość położona 10 km na zachód od Skarszew, jedyna
w Polsce wieś o takiej nazwie. Umiejscowiona w rynnowej dolinie Wierzycy, jest jedną z najstarszych osad na ziemi pomorskiej. Pierwsza wzmianka pojawiła się w 1198 roku, a początki rozwoju miały charakter cysterski. Gości zainteresuje tu barokowy kościół św. Piotra i Pawła z lat 1701-1715 (wnętrze głównie rokokowe), kościół poewangelicki (który niegdyś przyciągał wzrok ornamentami zewnętrznych ścian), kilka zabytkowych
chat, pałac podworski z połowy XIX wieku, młyn XIX-wieczny
oraz resztki grodziska wczesnośredniowiecznego. Walory naturalne okolicy to rezerwat przyrody „Buczyna Pomorska”
i 150-letni las bukowy, głazy narzutowe a także piękna panorama wsi z doliny Wierzycy (krajobraz podgórski, leśny i jeziorny).

101,2 km – most na drodze z Pogódek do
wsi Jaroszewy
Ekosystem regionu zaskakuje swoją różnorodnością, a skarbów
przyrody jest nad Verissą bez liku. Nurt natury chlupocze echem
od serca rzeki po przyrzeczne pejzaże. Woda przynosi ze sobą
wilgotną rześkość, w okolicznych lasach powraca w zmęczone
cywilizacją płuca świeży i zdrowy oddech, wzmacniany żywicznym aromatem, a cisza i spokój ukoją tu nawet najbardziej skołatane nerwy.

Wydra europejska (Lutra lutra)
Niewielki drapieżny ssak z rodziny łasicowatych. Wydry budują
nory, do których wejście znajduje się pod powierzchnią wody. Dorosły osobnik osiąga do metra długości i 10 kg wagi. Doskonale pływa i doskonale czuje się nocą – życzymy Ci szczęścia spotkania z nią.

93,5 km – ujście rzeki Wietcisy
Teraz po Twej lewej stronie dopływ Wierzycy. Warto go z odrobiną determinacji przemierzyć, by odwiedzić miasto Skarszewy.
Jeśli chcesz nabrać sił – z lewej strony masz miejsce na biwak.

Pogódki
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Skarszewy
Sienkiewiczowska powieść słynie „dwoma nagimi mieczami”, a pojoannicka skarszewska spuścizna została naznaczona przez Zakonników Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie wmurowaniem dwóch polnych kamieni. Oprócz nich miasteczko znaczy baszta o posępnej nazwie, lecz cóż w tym dziwnego,
skoro sam herb przeraża przyjezdnych ściętą głową proroka.
Miasto położone nad rzeką Wietcisą. Początki tutejszego osadnictwa zaczynają się na 500 lat przed naszą erą. Najstarszy zapis nazwy pochodzi z 1454 roku (w innej nazwie wieś wzmiankowana
już w roku 1174). W 1198 roku nastąpiło przekazanie ziemi zakonnikom (w herbie głowa Jana Chrzciciela, patrona zgromadzenia Joannitów, założycieli miejscowości). Następnie, w 1370 roku, średniowieczny gród przekazano Zakonowi Krzyżackiemu. Najważniejsze wydarzenia z kolejnych okresów historycznych to najazd
husytów w 1433 roku, przystąpienie do Związku Pruskiego w 1450
roku, po wojnie trzynastoletniej powrót do Korony, a w 1594 wizyta króla Zygmunta III Wazy. Pozostałe epizody z kart historii to spory polsko-niemieckiej ludności (anegdota o budowie w jedną noc
ewangelickiej świątyni w roku 1741) i praktyka sądowa w latach
1762-1767 Józefa Wybickiego. Najciekawsze obiekty warte zobaczenia to zamek joannicki z XIII wieku na miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska (wielokrotnie przebudowany, w ścianie dwa
polne kamienie wmurowane przez Krzyżaków na pamiątkę zwycięstwa nad husytami w roku 1433, obecnie siedziba ośrodka kultury), kościół św. Michała Archanioła (początek XIII-XIV wiek) z wystrojem barokowym i rokokowym oraz kościół poewangelicki (neogotyk z końca XVIII wieku). Można też tu podziwiać XIII-wieczne mury
obronne z resztkami trzech baszt (najlepiej zachowana Baszta Skazańców z XV wieku), rynek z XVII-wiecznym ratuszem i dwiema zabytkowymi kamieniczkami (Dom Wojewodów i Dom pod Gutenbergiem) oraz trzy różne cmentarze: katolicki, żydowski, żołnierzy
napoleońskich. Przyrodniczo okolica przyciąga urozmaiconą rzeźbą
terenu (liczne wzgórza pomorenowe), jeziorami, połaciami leśnymi. Niedaleko od Skarszew znajdują się liczne atrakcje krajobrazowe: zespoły dworsko-parkowe i spora ilość pomników przyrody na
okolicznych szlakach turystycznych.

89,9 km – elektrownia wodna w Czarnocińskich Piecach
Wychodź z kajaka na 80 metrowy spacer – przenoska prawą stroną z lądowaniem przy betonowym nabrzeżu zbiornika. Poniżej zobaczysz wiadukt nieczynnej linii kolejowej,
most drogowy i las. Przygotuj się też na bystrza z zwalonymi drzewami…

Czarnocińskie Piece
Uruchomiono ją w 1906 roku instalując dwie pionowe turbiny Francisa o mocy 162 i 82 kM. Po wojnie obiekt został
odbudowany a braki wyposażenia uzupełnione. Pod koniec
lat 50 zlikwidowano obie turbiny Francisa , mniejszą komorę turbinową zamknięto, w większej natomiast zainstalowano turbinę Kaplana, co pozwoliło osiągnąć moc 156 kW przy
przełyku 6 m3/s.

a
Elektrownia woPidnece
Czarnocińskie
85,6 km – most drogowy we wsi Bączek

Skarszewy
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Wierzyca dla
optymistów – w połowie
kociewskiego szlaku
Kręgski Młyn > Starogard Gdański > Owidz > Kolincz
W połowie drogi szlakiem kultury Wierzycy czeka na Ciebie stolica regionu, a stołeczność
choćby regionalna zobowiązuje. Gromada faktów, osób, niezwykłych chwil: kamienne wprawki
niewprawnych rąk ludzkich, świt światowego handlu, armię księcia o wykrzywionych wargach,
czcigodnego polskiego kronikarza i dzieło jego życia, myśl inżynierską astronoma, który „wstrzymał
Słońce, a ruszył Ziemię”, przyszłego bohatera Odsieczy Wiedeńskiej, pierwsze „rogale” legendarnej
futbolowej 10-tki – wszystko to wśród niezwykłej architektury sakralnej i świeckiej, wśród
kamieniczek, kościołów, pałaców, nad kanałami i w parkach...

78,9 km – wieś Kręgski Młyn
Most drogowy, następnie z prawej strony agropensjonat
z noclegami, gastronomią i wypożyczalnią sprzętu. Po kolejnym kilometrze kolejny most – tym razem kolejowy.

73,9 km – elektrownia wodna
Nowa Wieś Rzeczna
Najnowszy obiekt pozyskiwania wierzyczańskiej energii naturalnej. Tuż za nim most kolejowy tzw. Dreimost. Za moment
po prawej stronie ujście rzeki Piesienicy. Ten 17 kilometrowy
szlak kajakowy wiedzie do jeziora Niedackiego. Jest dla Ciebie dostępny na całej długości jedynie przy bardzo wysokim
stanie wody.

a
Elektownia woecdn
Nowa Wieś Rz zna

70,6 km – most drogowy w Starogardzie
Gdańskim
W parku miejskim stanica harcerska z zacisznym miejscem odpoczynku pośród gwaru miasta.

69,3 km – Starogard Gdański
Pod mostem drogowym w centrum rozwidlenie odnóg – na
prawo wiodący do elektrowni. Masz przed sobą około 80 metrową przenoszę przez ulicę Hallera. Lądujesz przed jazami
z lewej strony parku przy betonowym nabrzeżu. Do połączenia
odnóg czekają Cię kamieniste mielizny, a przed połączeniem
odnóg niewysoki próg – spławiaj kajak lub ostrożnie spływaj.

Starogard Gdański
Już przed 5 tysiącami lat istniała tu osada neolityczna. Od VIII
wieku stał tu gród na szlaku „via mercatorum – drogi kupieckiej”, który w 1116 roku prawdopodobnie oblegany był przez
wojów Bolesława Krzywoustego. W roku 1198 nastąpiło odstąpienie terenu przez księcia Grzymisława zakonowi Joannitów,
a w 1360 roku przejęcie ziem przez Zakon Krzyżacki. W roku
1440 miasto przystąpiło do Związku Pruskiego. Kres zmagań
o nie w wojnie trzynastoletniej opisał w swej kronice Jan Długosz. W 1514 roku położono wodociągi wg projektu Mikołaja
Kopernika. Fanów sportu z pewnością zainteresuje fakt, że ten
gród nad Wierzycą, to rodzinne miasto Kazimierza Deyny.
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58,8 km – wieś Barchnowy
Przepływasz pod drewnianym mostem.
Przed nami otwarty teren nadrzecznych łąk i pól uprawnych.
Nad nami w nieprzerwanym śpiewie unosi się skowronek,
gdzieś w oddaleniu dalekiej przestrzeni słychać przeszywający
niemal całe Kociewie klangor żurawia.

Żuraw (Grus grus)

Starogard Gdański
67,7 km – most kolejowy

W Dolinę Wierzycy powraca wczesną wiosną, a w marcowe
i kwietniowe poranki można usłyszeć jego donośny głos. To
bardzo piękne i tajemnicze ptaki – sylwetka z długą szyją i pióropuszem na ogonie. Płochliwe – zabierz ze sobą lornetkę.

63,7 – grodzisko Owidz oraz owidzka
elektrownia
Przenoś kajak prawą stroną przez 80 metrów przez teren
zakładu – zapowiedz wcześniej swoją wizytę na obiekcie.
Ponowne wodowanie odrobinę niewygodne z betonowego
nabrzeża za budynkiem elektrowni. Nieco trudny odcinek,
w nurcie pnie drzew i krzaki wierzb nisko nad wodą. Brzegi
muliste i zakrzewione, ale za to malowniczość odcinka.

Grodzisko Owidz
To był bardzo dobry punkt obronny, chroniony także wodami rzeki Wierzycy, która opływa grodzisko od strony północnej
i wschodniej. Należy do największych tego typu obiektów na
Kociewiu. Ma kształt nieregularnego czworoboku powierzchni
ok. 3,5 tys. m2, długość grodziska wynosi 120 m, szerokość 50
m, a wysokość od 12 do 18 m. Powstało na początku XI wieku w efekcie umacniania się panowania Polan nad tymi terenami za rządów Bolesława Chrobrego. W 1090 roku prawdopodobnie zniszczone decyzją Władysława Hermana. W pierwszych latach XII w. ostatecznie schrystianizowano te tereny,
a gród stał się częścią kasztelani gniewskiej. W 1282 roku
Owidz przeszedł we władanie Krzyżaków i został włączony do
komturstwa gniewskiego.

Grodzisk Owidz

51,5 Kolincz
Na końcu sporego stawu znajduje się druga na tym odcinku
elektrownia wodna. Przenosisz kajak przez teren zakładu, wodujesz go po połączeniu odnóg, a po kilkuset metrach masz
przed sobą most drogowy.

Elektrownie wodne w Kolinczu
i Owidzu
Podwójna dawka energetyzującej przygody. Turbiny Francisa o łącznej mocy 600 kW, regulatory, generatory i kolumny
synchronizacyjne. Niezawodna technologia przełomu XIX i XX
wieku – w Kolinczu od dziesięcioleci świeci się ta sama żarówka Philipsa z charakterystyczną dwuzwojową spiralą żarnika.
A Ty czasami twierdzisz, że czujesz się wypalony? Podłącz się
choć na chwilę do prądu Wierzycy – przejdzie Ci.

dne
Elektrowniae woid
zu
w Kolinczu i Ow
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W zdrowym ciele
zdrowy duch
Klonówka > Pelplin > Kulice
Na horyzoncie Pelplin – wszystko takie ogromne, gdy się przybędzie i spotka z tradycją tego miasta. Wielkie
postacie wielkich władców europejskich, prawie dwa tuziny ołtarzy, a jeden z nich sięgający tak wysoko, że
słynniejsze od niego w Polsce są niczym jego „bracia mniejsi”. Bezcenne precjoza, niepowtarzalne zabytki,
spisane „Słowo Boże” wytłoczone w pierwszej manufakturze drukarskiej. Po plecach biegnie dreszcz
wywołany tembrem masywnych organów, po nozdrzach snuje się zapach wirydarza i biskupiego parku...

48,4 km – most drogowy
Tuż za nim spad wody po dawnym spiętrzeniu młyńskim –
możesz spływać. Odrobinę sił może kosztować czasem sforsowanie zwalonych drzew. Pomocny będzie bystry nurt. Chwilę
wcześniej niewidoczna z rzeki wieś Klonówka.

Klonówka
Gdyby bracia Maternowie mieli nakreślony plan rozwoju swej
przestępczej działalności, a nie zadowalali się jedynie doraźnym rabunkiem (bo przecież „napaść na bank to żaden interes, założyć bank – to dopiero jest coś!”) lub wykazaliby się
przenikliwością rodem z kancelarii salonu Sotheby’s, to z pewnością ich własnością stałaby się bezcenna rzeźba, którą kto
wie, może ci występni bezbożnicy omijali szerokim łukiem?
Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą już z epoki neolitycznej,
a pierwsza wzmianka o wsi w dokumentach z 1341 roku.
W 1846 roku przygotowywano tu tzw. Powstanie Starogardzkie
pod wodzą Floriana Ceynowy. Znajduje się tu jeden z najpiękniejszych na Kociewiu obiektów sakralnych - kościół św. Katarzyny, postawiony w II połowie XIV wieku (gotycki o wystroju
rokokowym; z niego pochodzi jedna z dwóch ocalałych w Polsce Madonn Szafkowych, obecnie w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym). Inna atrakcja to chata z podcieniem szczytowym,
kryta strzechą z początku XIX wieku. Warte zobaczenia są również wąwóz Maternów (legendarne miejsce zbójowania braci
Maternów z XVI wieku), dwa grodziska wczesnośredniowieczne przy Wierzycy. W jej zakolu park krajobrazowy z XIX wieku
i malowniczy przełom rzeki z widokiem na Pelplin.

Klonówka
42,9 km – wieś Rajkowski Młyn
Nad Wierzycą most drogowy a za nim dwa mostki drewniane.

Rajkowski Młyn
Misz-masz stylistyczny, aż rozbiegane oczy trudno skupić na
początku wizyty. Sacrum tu romańskie, tu gotyckie, a tu znowu barokowe – jedna świątynia, a w niej szybka wycieczka po
świecie wyobraźni architektów, rzeźbiarzy, dekoratorów sypiących pomysłami przez kilka wieków.
Jedna z najstarszych osad pomorskich. Świadectwem tego
jest wczesnośredniowieczne grodzisko „Zamczysko” i pierwsza
wzmianka o osadzie już z roku 1224. Najważniejszą atrakcją turystyczną jest kościół św. Bartłomieja zbudowany w XIV wieku, przebudowany w wieku XVII, będący przemieszaniem stylu romańskiego z gotyckim. Jego wnętrze ma charakter barokowy, a na
ścianie zakrystii znajduje się zegar słoneczny z 1676 roku z czer-
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33,0 km – głaz narzutowy „Diabelski
Kamień”
Uwaga na lewy brzeg. Według podania diabeł niósł go, by
zniszczyć katedrę w Pelplinie, ale nie zdążył tego zrobić przed
porannym biciem w dzwony i upuścił głaz do Wierzycy. Następnie zobaczysz już pelpliński most drewniany i sam Pelplin.

30,5 – Pelplin
wonego piaskowca (jeden z dwóch na Kociewiu). W środku najcenniejszymi zabytkami są gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem oraz granitowa chrzcielnica z przełomu XIV i XV wieku. Warte zobaczenia są również chaty drewniane z przełomu wieków.

40,3 km – ujście rzeki Węgiermucy
Z prawej strony jest ono, gdy rzeka silnie meandrując, płynie wśród łąk.
Dbamy o te wszystkie bezcenne bogactwa. Chronimy je dla
Was, dla siebie i dla potomnych, trwając w ten sposób wytrwale w chlubnej, dawnej tradycji (bowiem już przed kilkuset laty w nadwierzyczańskich, pelplińskich kniejach magister
silvarum trzymał pieczę nad gospodarką leśną i łowiecką).
Ekosystem regionu zaskakuje swoją różnorodnością, a skarbów przyrody jestnad Verissą bez liku. Nurt natury chlupocze
echem od serca rzeki po przyrzeczne pejzaże.

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
Wiecznie głodny łowca – żywi się owadami i ich larwami. Zjada też kijanki, żaby, małe ryby oraz zestawy dziecięce. Obecność
pstrąga w nurcie natury Wierzycy świadczy o czystości rzeki.

Ślady osadnictwa pochodzą z młodszej epoki kamiennej,
a pierwsza wzmianka z roku 1274 – właśnie wtedy Mściwoj II
przekazał ziemie zakonowi cystersów. Klasztor przeżył burzliwe dzieje (najazd husytów, wojna trzynastoletnia, „potop
szwedzki”), ale i wiele pozytywnych wydarzeń oraz wizyt (Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta III Wazy, Gustawa Adolfa,
Władysława IV, Jana III Sobieskiego). Pelplin to przede wszystkim siedziba diecezji. Bezcennym zabytkiem architektury jest
wspaniały przejaw gotyku – katedra i zespół pocysterski, swego czasu druga co do wielkości (po Kościele Mariackim
w Gdańsku) świątynia w Polsce. To budowana na przełomie
XIII i XIV wieku bazylika na planie krzyża łacińskiego, której
wyposażenie datuje się od XV wieku. Są to: 22 ołtarze, ogromnej wysokości późnorenesansowy, drewniany ołtarz główny
o wysokości 25 m (dla porównania dzieło Wita Stwosza to 13
m), obraz z 1623 roku Koronacja NMP pędzla Hermana Hahna o wielkiej wartości historycznej oraz barokowe organy. Tuż
obok atrakcją jest wirydarz (ogród klasztorny). Konieczne odwiedzenia jest Muzeum Diecezjalne (skarbnica architektury
i sztuki sakralnej). Perły w zbiorach to Biblia Gutenberga (jedyny egzemplarz w Polsce i jeden z kilkunastu rozsianych po
świecie) oraz Madonna szafkowa z Klonówki. Ponadto biblioteka diecezjalna zawiera setki cennych inkunabułów.

Pelplin
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Wierzyca przez wielkie „W”
– w drodze do Wisły
Stocki Młyn > Brody Pomorskie > Gniew
Rzeka podejmuje gości po królewsku, wszak dawno temu niosła po swych falach urzeczonego jej urodą Jana
III Sobieskiego (wzbudzając zazdrość siedzącej po jego prawicy ukochanej Marysieńki). Płynąc Wierzycą,
możesz się poczuć jak gniewski kasztelan, nad którym podczas opływania jego włości góruje średniowieczna,
monumentalna warownia. Gniew – straszne miano pięknego miasta. Ileż barw! Wystarczy zmrużyć oczy
i niczym w śnie ich drganiami odmierzać rodzące się i przemijające po sobie epoki. Przejrzysto-mętna
złocistość bursztynu, śnieżna biel naznaczona krucyfiksowi czernią zakonnych płaszczy, rosnąca warstwa po
warstwie czerwień murów. Podróż przez niezwykłą historię grodu nie za pomocą przewodnika, a po łuku
tęczy, zanurzając i wynurzając się miarowo z jej kolejnych warstw...

28,8 km – most kolejowy
Pod nim bystrze, zaś na prawym brzegu wieś Rożental.

20,4 km – Stocki Młyn
Lądowanie i przenoska będzie miała miejsce lewą stroną stromo
w dół obok jazów przez teren zakładu energetycznego. Bądź przygotowany na holowanie kajaków po rumowisku i małą ilość wody
aż do połączenia z kanałem elektrowni.

Elektrownia wodna Stocki Młyn
Na początku był właśnie ten młyn, a u zarania XX wieku wybudowano na jego miejscu tąż elektrownię (mamy na myśli tenże
obiekt). Funkcjonował on z dwiema turbinami Francisa, a gdy w
latach 30-stych zwiększono moc przez dobudowanie segmentu
parowego – stał się jednym z większych tego rodzaju na Pomorzu. Współcześnie prąd produkuje pionowa turbina śmigłowa.
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Gniew

14,1 km – ujście rzeczki Janki z prawej
strony
Wierzyca kończy powoli swój bieg przez Kociewie i wpada do Wisły.
W tym miejscu migrujące gatunki ryb zaczynają kolejny etap wędrówki, a zimorodek żegna się z zimową rzeką, gdy tą skuje lód.

Zimorodek (Alcedo atthis)
Prawdziwy ptasi klejnot tej rzeki. Najpiękniejszy ptak występujący w Polsce. Turkusowo-pomarańczowa sylwetka widoczna jest już
z daleka. Widowiskowo poluje na ryby pod nim przepływające
i ciekawie mieszka. W wysokich nadrzecznych urwiskach gnieździ
się w głębokich na metr norach. Błękitny Król Wierzycy, który zasiedla tylko przejrzyste wody. To dobry znak dla rzeki, że tu jest.

12,2 km – most drogowy we wsi Brody
Pomorskie
6,0 km – most kolejowy
Kilkaset metrów za nim znajduje się elektrownia w Brodzkich
Młynach, a więc przenoska – 60 metrów prawą stroną przez
drogę. To dość trudny odcinek: bystrza, zwalone drzewa,
a nurt wiedzie pod gałęziami wierzb.

1,5 km – most na drodze krajowej 91
Pod mostem bystrze, kilkaset metrów dalej most drewniany
z dogodnym miejscem do lądowania.

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z 2500 lat przed naszą
erą. W początkach naszej ery przebiegał tu Szlak Bursztynowy,
a już w IX wieku istniały dwa grody. Pierwsza wzmianka pojawiła
się w 1229 roku. Od 1276 roku miasto było w posiadaniu Zakonu Krzyżackiego, a od 1440 roku należało do Związku Pruskiego.
W czasie wojny trzynastoletniej miały miejsce wielokrotne walki
o gród, a potem wojny XVII-wieczne i kilkakrotne zajęcie miasta
przez Szwedów (1636 wyprawa Gustawa Adolfa oraz lata „potopu
szwedzkiego”). II połowa XVII wieku to rozwój Gniewa pod okiem
starosty Jana Sobieskiego. W 1807 do miasta weszły wojska gen.
J. Dąbrowskiego. W Gniewie jest prawie 300 zabytków, a wśród
nich najpotężniejszy na Pomorzu po malborskim, zamek pokrzyżacki z XIII-XIV wieku. Oprócz tego można zobaczyć fragmenty murów obronnych, kościół św. Mikołaja wzniesiony w XIV wieku z wyposażeniem o trzysta lat późniejszym, cenny układ urbanistyczny z kwadratowym rynkiem pośrodku, Pałac Marysieńki (Dom Sobieskiego) z barokowego roku 1679 (po przebudowie o cechach neogotyckich – obecnie baza noclegowa o charakterze hotelu). W rynku czekają zabytkowe kamieniczki z XVII-XIX
stulecia oraz budynek ratusza, którego część przyziemna pochodzi z wieków XIII i XIV. Uroda całego miasta określana jest mianem „pomorskiego Kazimierza”, bo Gniew to nie tylko zabytki, ale
i piękne widoki na doliny dwóch rzek oraz moc atrakcji kulturalno-rozrywkowych (inscenizacje bitewne, spektakle plenerowe).

Gniew

0,0 km – ujście Wierzycy do Wisły
I to już koniec kociewskiej, wierzyczańskiej opowieści…
Poznałeś w skrócie jej atrakcyjność, wymagania, które przed
Tobą stawia oraz oczekiwania, które Ty jej możesz postawić.
Przed Tobą Wisła, a jeszcze dalej cały świat wodnej turystyki stoi... przepływa obok Ciebie. Nie daj mu się ominąć meandrem – poznaj te wierzyczańskie i te inne nurty natury oraz
nurty kultury. Daj się porwać!
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Starogard gdański
i okolice
Dobrej Nocy
Hotel BACHUS
ul. Mickiewicza 21, Starogard Gdański
tel. 58 562 30 23
www.hotelbachus.pl

Skarszewy i okolice

Stara kiszewa i okolice
Dobrej Nocy
Hotel WROTA KASZUB
ul. Konarzyńska 16, Stara Kiszewa
tel. 58 687 64 26, 512 867 717
www.wrotakaszub.pl
Agroturystyka DWA KASZTANY
Pałubin 25, Stara Kiszewa
tel. 58 680 42 68, 509 302 264
www.republika.pl/dwakasztany
DOMKI DO WYNAJĘCIA
Adam Litwiński
Wybudowanie 12, Stara Kiszewa
tel. 58 687 67 75, 517 976 805
www.kaszuby-litwinski.pl
Baza harcerska ZHP
Wygonin
tel. 607 830 062
www.wygonin.org
Więcej możliwości na:
www.starakiszewa.pl
Centrum Informacji Turystycznej
BRAMA KASZUBSKIEGO PIERŚCIENIA
Wilcze Błota 2B, Stara Kiszewa
tel. 58 380 03 90
e-mail:it@starakiszewa.pl

Dobrej Nocy
Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy
BORÓWNO WIELKIE
tel. 58 588 07 00
www.skarszewy.pl
Zespół Szkół Rolniczych CKP
Bolesławowo 15, Skarszewy
tel. 58 588 22 36
www.boleslawowo.org
Ośrodek WCZASOWICZ
ul. Słoneczna 4, Skarszewy
tel. 58 588 25 81
Kwatera Agroturystyczna ZIĘTARSCY
Mirowo 12, Godziszewo
tel. 58 588 16 15
www.mirowo.pl
Zobacz i odwiedź
Elektrownia wodna
CZARNOCIŃSKIE PIECE
Energa Hydro sp. z o.o.
ul. Hoffmana 5, Straszyn
tel. 58 692 18 00
www.energa-hydro.pl
Gminny Ośrodek Kultury
ZAMEK JOANNICKI
ul. Zamkowa 4, Skarszewy
tel. 58 588 25 04
www.gok-skarszewy.ovh.org
Więcej możliwości na:
www.skarszewy.pl

OSiR REKORD
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
Starogard Gdański
tel. 58 562 40 05
www.osir.com.pl
Agroturystyka pensjonat KRĘGSKI MŁYN
Krąg 3, Starogard Gdański
tel. 58 562 05 55, www.kremlyn.pl
Zobacz i odwiedź
MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ
ul. Boczna 2, Starogard Gdański
tel. 58 562 46 75
www.muzeum-kociewie.gda.pl
Elektrownie wodne KOLINCZ i OWIDZ
Elektrownie Straszyn sp. z o.o.
ul. Hoffmana 5, Straszyn
tel. 58 562 18 00
www.energazew.pl
Grodzisko OWIDZ
Urząd Gminy Starogard Gdański
tel. 58 562 50 67
www.owidzgrodzisko.pl
Przyjedź i popłyń
RODOS
ul. Armii Krajowej 28/1, Starogard Gdański
tel. 58 562 68 62
CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
ul. Przejezdna 1, Starogard Gdański
tel. 601 633 292, www.kajaki.stg.pl
Więcej możliwości na:
www.starogard.pl
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Pelplin i okolice
Dobrej Nocy
Hotel NAD WIERZYCĄ
Pl. Tumski 1, Pelplin
tel. 58 536 19 49
www.hotel.pelplin.pl
Pokoje gościnne WYŻSZE SEMINARIUM
DUCHOWNE
Pl. Mariacki 7, Pelplin
tel. 58 536 16 64
www.seminarium.pelplin.diecezja.org
Schronisko młodzieżowe
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
ul. Sambora 5, Pelplin
tel. 58 536 17 68, 608 276 712
Zobacz i odwiedź
KATEDRA i MUZEUM DIECEZJALNE
Diecezjalne Centrum Informacji
Turystycznej
Pl. Tumski 1, Pelplin
tel. 58 536 19 49
www.informacja.pelplin.com
www.parafia.pelplin.pl
www.muzeum.diecezja.org
Więcej możliwości na:
www.pelplin.pl

Gniew i okolice
Dobrej Nocy
Hotel NA WZGÓRZU
ul. Krasickiego 10, Gniew
tel. 58 535 24 45
www.hotel-nawzgorzu.pl
DORMITORIUM ZAMKOWE
ul. Zamkowa 3,Gniew
tel. 58 535 25 37
www.zamek-gniew.pl
Zajazd GNIEWKO
Rakowiec 108
www.gniewko.com.pl
Zobacz i odwiedź
ZAMEK w GNIEWIE
ul. Zamkowa 3, Gniew
tel. 58 535 25 37
www.zamek-gniew.pl
Więcej możliwości na:
www.gniew.pl
www.zamek-gniew.pl
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Zapraszamy na wierzycę
Jeszcze raz i zawsze, kiedy zapragniesz, zjednocz się z naturą
Wierzycy, byś ponownie mógł odkrywać jej kulturowe tajemnice, których tu wszystkich Tobie nie zdradziliśmy. Z Wierzycą
zostań biologiem i zoologiem oraz zdobądź kociewskie szlify
historyka i archeologa!
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Zapraszamy na Kociewie
Zapraszamy do odwiedzenia, poznania i przeżycia Łagodnej Krainy. Nasza mała ojczyzna, to jeden z regionów etniczno-kulturowych Pomorza.
Żyjemy szczęśliwie i czekamy na Ciebie nad wijącymi się
po tej ziemi wstęgami naszych rzek: Wierzycą, Wdą i okalającą Kociewie do wschodniej strony Wisłą. Wypatrujemy
Ciebie z przystani i dziewiczych brzegów naszych licznych,
sielskich jezior. Wpatrujemy się w dal w oczekiwaniu na
Ciebie z usianych w naszych stronach rozlicznych wzgórz
i pagórków. Czekamy na Ciebie pośród ogromnych połaci sosnowych borów, pośród gęstwin leśnych, bukowych
ostępów. Oprócz nas przywita Cię nieskażona dotykiem XXI
wieku fauna i flora oraz łagodny, przyjazny odwiedzinom
o każdej porze roku klimat.
Nadwiślańska kraina, ukryta w tej chwili jeszcze jedynie
w Twoich dłoniach, a otwarta wraz ze wszystkimi swymi
mieszkańcami na prawdziwe i pełne Twoje odkrycie, posiada wielowiekową tradycję, której świadectwem są liczne zabytki architektury, a także twórczość ludowa, gwara
i regionalna kuchnia. Drogowskazem niech będą dla Ciebie wabiący na Kociewie blask ognia rozpalanego nocą na
szczytach wież średniowiecznych zamków, oświetlone kandelabrami sale balowe rozlicznych pałaców, dworów, dworków i pałacyków.
Szczęśliwą podroż niech zwiastują Tobie pielęgnowane w kociewskiej tradycji niezwykłe miejsca kultu, refleksji i zadumy.
Kociewie to kraina z niepowtarzalnymi krajobrazami, dziedzictwem historycznym, oryginalną kulturą ludową, zamieszkała
przez ludzi zawsze pogodnych duchem.
To gościnna ziemia – znajdziecie tu spokój, ciszę, a spędzone
chwile długo będą budzić wspomnienia.
Kociewie
Skąd tak zwiemy naszą małą ojczyznę? Czy znajdziemy tę jedną, właściwą odpowiedź? Nieważne. Ważne, że będziemy
mieli o czym ze sobą rozmawiać.
Najważniejsze, że będziemy ze sobą rozmawiać.
Łagodnie.
Kociewie „Łagodna Kraina” zaprasza!

Publikacja jest współfinansowana
przez Pomorską Regionalną
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Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej
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www.lot.kociewie.eu
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
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Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
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