
Rzuć 
wszystko 
i przyjedź 
do Wdzydz...

STANICA WODNA 
PTTK WE WDZYDZACH 
TO IDEALNE MIEJSCE NA:

 · nocleg:
    - w domkach z pełnym  
       węzłem sanitarnym
    - na polu namiotowym,
    - polu karawaningowym
 · weekendowy wypad, 

citybreak
 · rodzinny wyjazd
 · urlop

 · imprezę integracyjną
 · organizację różnych eventów  

np. wieczór kawalerski, 
panieński etc.

 · studencki wyjazd
 · wycieczkę szkolną
 · zieloną szkołę
 · biwak

 
Wdzydze to świetne miejsce 
na aktywne spędzenie czasu 
& niezapomniane wrażenia!

WDZYDZE NR 3          2017R.

ATRAKCYJNIE 
W STANICY: 

 · położenie nad samym  
Morzem Kaszubskim

 · jeziora z pomostami
 · łódki, jachty, kajaki, 
 · rowerki wodne
 · rowery terenowe
 · boisko do gry w piłkę siatkową
 · wieża widokowa z wiatą 

edukacyjną
 · tawerna z koncertami „na żywo”
 · sauna opalana drewnem
 · wędkowanie
 · grzybobranie



REJS STATKIEM 
PO JEZIORACH 
WDZYDZKICH

Godzinny rejs statkiem STOLEM 

po  Morzu Kaszubskim. Stanica 

pośredniczy w organizacji. Rejsy 

odbywają się regularnie od maja 

do  września. Organizator: przy-

stań „U Grzegorza”.

WĘDKOWANIE

W recepcji Stanicy do nabycia 

pozwolenia na wędkowanie. 

WYCIECZKA 
WOZAMI

Stanica pośredniczy w organi-

zowaniu wycieczki bryczkami  

po Wdzydzach.

ŻAGLE NA 
NAJWIĘKSZYM 
AKWENIE 
„SERCA KASZUB”

Możliwość wyczarterowania 

jachtów: Omega, Sigma, Corsarz, 

ZuFogl. Jachty kabinowe z  pełnym 

wyposażeniem turystycznym: 

VIS 65, Sasanka 660 Supernova.

REJS KATAMARANEM

Katamaran solarny: 2 silniki 

elektryczne, 6-osobowa załoga. 

Możliwość wyczarterowania oraz 

pływania ze sternikiem.

10-11 czerwca 2017 r. - I Festiwal Biegów Polski Północnej 
Wdzydze

27-28 lipca 2017 r. - Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
& Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata

5 sierpnia 2017 r. - Święto Sielawy 

12 sierpnia 2017 r. - Kaszuby BLUES Meeting Festival 

26-27 sierpnia 2017 r. Wdzydzkie Spotkania z Historią, 
czyli rekonstrukcja wioski średniowiecznej 

XIII PUCHAR JEZIOR WDZYDZKICH 
 

01.05.2017 - XIV Regaty im. Mariana Mokwy 
03.06.2017 - XII Regaty o Puchar Stanicy Wodnej* 
08.07.2017 - XII Regaty Largo* 
22.07.2017 - XVIII Regaty o Puchar Stolema* 
12.08.2017 - XVIII Błękitna Wstęga* 
26.08.2017 - XII Regaty Samotników im. Edwarda Wołowicza 
02.09.2017 - XVI Regaty Srebrna Szekla* 
 

MUZEUM - KASZUBSKI 
PARK ETNOGRAFICZNY 
www.muzeum-wdzydze.gda.pl/imprezy.html

16 stycznia 2017 r. - 24 lutego 2017 r.  
Ferie zimowe w Muzeum 
 - lekcje i warsztaty muzealne
 - projekcje bajek kaszubskich i kociewskich

9 - 17 kwietnia 2017 r. Wielki Tydzień na Kaszubach
 - warsztaty wielkanocne 
 - uroczyste msze święte w kościele ze Swornegaci,  

święcenie palm i wielkanocnego jadła (Wielki Tydzień)
 - wystawy w chałupach, dworach i kościele:  

„Od Palmowej Niedzieli do Wielkanocnego Ponie-
działku” (czynne od 21 III do 10 IV)

1 - 3 maja 2017 r. Majówka
 - widowisko obrzędowe – pochód z Môjikiem,  

przeganianie czarownic na Łysą Górę
 - konkursy latania na miotłach i ożogach
 - zabawy pasterskie
 - pokazy i warsztaty tradycyjnego rzemiosła oraz  

dawnych zajęć domowych i gospodarskich
 - kiermasz wyrobów sztuki ludowej i rękodzieła

 
20 maja 2017 r. Noc Muzeów 
Nocne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

1 czerwca 2017 r. Dzień Dziecka 
„Na wiejskim podwórku” - dawne dziecięce zabawy  
i zabawki „Mistrz i uczeń” - warsztaty:
 - malujemy na szkle
 - robimy kwiaty z papieru
 - tkamy, haftujemy, szyjemy, robimy firankę

 

Muzeum 

KASZUBSKI PARK 
ETNOGRAFICZNY  
WE WDZYDZACH 
 
Jest najstarszym skansenem  
w Polsce. Powstał w 1906 roku, 
jako pierwsze polskie muzeum 
utworzone na wolnym powietrzu. 

Obecnie obejrzeć tu można 

obiekty mieszkalne i gospodar-

cze, zagrody, dworki szlachec-

kie, wiejską szkołę, kuźnię, dwa 

wiatraki (typu „koźlak” i „holen-

der”), stary tartak, XVII-wieczny 

kościółek z miejscowości Swor-

negacie. Muzeum organizuje 

konkursy, imprezy folklorystycz-

ne, lekcje muzealne oraz pokazy 

rzemiosła i sztuki ludowej. 

Skansen funkcjonuje cały rok. 

Od  kwietnia do października 

czynny od  wtorku do niedzieli.  

W miesiącach letnich wydłużo-

ne godziny otwarcia (od  10:00  

do 18:00).

SPŁYWY  
KAJAKOWE

Spływy jednodniowe na rzekach: 

Wda i Trzebiocha, a także spływy 

kilkudniowe rzeką Wdą.

WYCIECZKI 
ROWEROWE

Możliwość wypożyczenia rowerów. 

Wycieczki z pilotem dla grup zorga-

nizowanych. Urozmaicone i piękne 

krajobrazowo ścieżki rowerowe  

w okolicy.

KALENDARIUM 
WDZYDZKIE
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REGATY

Na kompleksie jezior wdzydz-

kich odbywają się liczne imprezy  

żeglarskie, m.in. Regaty o Puchar 

Jezior Wdzydzkich.

SZKOŁA 
WINDSURFINGU 
N1 SURF

Szkółka n1surf istnieje już od 

kilkunastu lat. Prowadzone są 

szkolenia indywidualne oraz 

kursy grupowe, obozy windsur-

fingowe dla dzieci i  młodzieży. 

 Jako jedna z nielicznych  w kraju  

szkółka posiada licencję Polskiego 

Stowarzyszenia Windsurfingu. 

Funkcjonuje w okresie wakacyj-

nym. 

PARK LINOWY, 
PLAC ZABAW, 
SIŁOWNIA 
TERENOWA 
PRZY HOTELU 
NIEDŹWIADEK

XIII PUCHAR JEZIOR WDZYDZKICH

XII REGATY
O puchar Stanicy wodnej PTTK we Wdzydzach

WDZYDZE 3.VI.2017

PIESZE IMPREZY 
NA ORIENTACJĘ

Imprezy organizujemy na terenie 

Wdzydzkiego Parku Krajobrazo-

wego.

IMPREZY
REGIONALNE
/FOLKOWE

Organizowane są m.in. przez 

Centrum Usług Turystycznych  

we Wdzydzach oraz Muzeum 

– Kaszubski Park Etnogra-

ficzny, np. Jarmark Wdzydzki, 

Ścinanie kani, Z motyką na bulwy  

i wiele innych.

8. WDZYDZKIE DNI Z BAZUNĄ

PIOSENKA STUDENCKA
 - DWA WIECZORY KONCERTOWE

(każdego dnia początek - godz. 18:00)

18-19 SIERPNIA 2017
WDZYDZE KISZEWSKIE - STANICA WODNA

WWW.WDZYDZE-STANICA.PL

ZAKWATEROWANIE - REZERWACJA:
TEL. 58 686 12 15
KOM. +48 607 590 350

PROGRAM: 
WWW.BAZUNA.ORG.PL 
WWW.FACEBOOK.COM/OTPPSBAZUNA

▶

 - lepimy garnki
 - kręcimy sznury i powrozy
 - rysujemy i malujemy
 - gramy na narzędziach i instrumentach ludowych
 - uczymy się języka kaszubskiego
 - wyrabiamy cukierki domowymi sposobami 
 - gry, zabawy i konkursy na łące i wiejskim podwórku 

4 czerwca 2017 r. Zielone Świątki 
Ścinanie kani - Kaszubskie widowisko obrzędowe. 
„Grajmy w zielone” - gry i zabawy

24 czerwca 2017 r. Dzień Świętego Jana 
„Szukamy kwiatu paproci” - zwyczaje, obrzędy nawią-
zujące do tradycyjnych obchodów świętojańskich

4 lipca 2017 r. 30. rocznica poświęcenia kościoła  
ze Swornegaci
 - Uroczysta Msza święta
 - Kiermasz sztuki sakralnej i odpustowej

 
15 - 16 sierpnia 2017 r. 44. Jarmark Wdzydzki  
Największy kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła  
artystycznego na Kaszubach:
 - wystawa prac twórców ludowych, artystów,  

rzemieślników i rękodzielników z Pomorza i innych 
regionów Polski

 - pokazy i warsztaty wiejskich zajęć i rzemiosł, sztuki 
ludowej i rękodzieła

 - występy zespołów folklorystycznych, wiejskich  
kabaretów i teatrów

 - koncerty muzyki klasycznej na zabytkowych  
instrumentach; koncerty wokalne

 - gry, zabawy, konkursy
 - potrawy kuchni regionalnych

 
15 sierpnia 2017 r. Święto Matki Boskiej Zielnej
 - „Rośnie byliczka na odłogu...” - obrzędowe widowisko 

dożynkowe
 - uroczysta msza z okazji Wniebowzięcia Najświętszej  

Marii Panny; święcenie bukietów ziół, zbóż, kwiatów  
i warzyw

 - kiermasz sztuki i rękodzieła
 - targ roślin i płodów rolnych z ogrodów, pól, łąk i lasów 

 
23 - 24 września 2017r. Z motyką na bulwy
 - „Topinambur i spółka” - wystawa historii uprawy 

roślin bulwiastych, prezentacja gatunków
 - wybieranie „bulew” z zagonów, orka i brono-

wanie pól po wykopkach
 - degustacje potraw z ziemniaka i topinambura  

z ogniska, pieca chlebowego i „platy”
 - muzyka i tańce przy ognisku„
 - „Gorący kartofelek” - gry i zabawy
 - stragany z owocami, warzywami, miodami,  

kosmetykami pochodzenia pszczelego

4 grudnia 2017 r. Odpust Świętej Barbary  
Obchody ku czci patronki kościoła ze Swornegaci 

 - msza święta o godz. 12.00
 - kiermasz świąteczny 

13 listopada 2017 - 4 stycznia 2018 GWIÔZDKA 
JIDZE PRZEZ WDZYDZE

 - wspólne kolędowanie po Muzeum
 - warsztaty: BOŻE NARODZENIE NA KASZUBACH



Wdzydzki CUT
CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH 
WE WDZYDZACH

W budynku Centrum Usług Turystycznych (CUT)  
we Wdzydzach mieści się Informacja Turystyczna, galeria 
sztuki, część zagospodarowana przez przedmioty  
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach oraz 
część poświęcona pięknym walorom Wdzydzkiego Parku  
Krajobrazowego. 

W tym samym budynku znajduje się także centrum koordynacji 

WOPR-u oraz taras, który pełni funkcję estrady. W każdą środę 

lipca i sierpnia dla mieszkańców i turystów odbywają się tutaj  

seanse kina letniego.

W D Z Y D Z E . C O M . P L

WWW.WDZYDZE-STANICA.PL

WWW.WDZYDZE.COM.PL

T E L .  5 8  6 8 6  1 2  1 5

KOM .  6 6 9  3 3 1  1 1 5

300 m od Stanicy na terenie hote-

lu Niedźwiadek znajduje się park 

linowy składający się z 27 stacji 

o łącznej długości 450 m.

KINO
LETNIE

przy Centrum Usług Turystycz-

nych. Seanse odbywają się w se-

zonie wakacyjnym. Wstęp jest 

bezpłatny.

KONCERTY 
W TAWERNIE

W  każdy piątek i  sobotę od 

maja do września przy dźwiękach 

gitar porywają do tańca różne ka-

pele z własną interpretacją szant.

HAFT 
KASZUBSKI 

Bardzo charakterystyczny haft kaszubski stanowi najbardziej rozpo-

znawalny element regionalnej sztuki ludowej. Przyjmuje się, że zaczął 

się rozprzestrzeniać na terenie Polski w XVII i XVIII wieku za sprawą 

sióstr norbertanek z zakonu w Żukowie i bernardynek z klasztoru  

w Żarnowcu. W hafcie kaszubskim stosuje się siedem kolorów, a każ-

dy z nich ma swoje znaczenie. Trzy odcienie niebieskiego (od ja-

snego błękitu po ciemny szafir) oznaczają niebo, jezioro i morze, 

zielony  odzwierciedla łąki i lasy, żółty symbolizuje słońce, czerwień  

reprezentuje miłość do ziemi ojczystej, a czerń oddaje trud pracy Ka-

szubów.

W przeciągu wieków na Kaszubach wykształciły się różne szkoły haftu 

kaszubskiego, takie jak:

 · szkoła żukowska, 

 · szkoła wdzydzka,

 · szkoła wejherowska, 

 · szkoła tucholska,

 · szkoła słupska, 

 · szkoła pucka,

 · szkoła bytowska, 

 · szkoła klukowska.

Najstarszą szkołą haftu tradycyjnego jest szkoła wdzydzka - powstała 

dzięki Izydorowi i Teodorze Gulkowskim, którzy w 1906 roku zorga-

nizowali pierwszy kurs hafciarski. 

Szkoła ta wyróżnia się szczególnie  

bogatym wzornictwem. Duże  

i bogate kompozycje są bardzo 

kolorowe, z przewagą niebieskie-

go, czerwonego, zielonego, czar-

nego i żółtego.

Obecnie wzór kaszubski przeżywa prawdziwy renesans i wykorzysty-

wany jest w formie haftu lub malunku na rozmaitych tekstyliach, zdobi 

ceramikę, drewniane szkatułki, meble, a także drobne przedmioty  

codziennego użytku.

HAFT KASZUBSKI

Od maja do września w godz. 10.00-16.00 

Od lipca do sierpnia w godz. 10.00-18.00 

(z wyjątkiem poniedziałków)

Tel. 535-488-130
e-mail: cut@koscierzyna.pl

KASZUBSKIE NUTY 

- KASZËBSCZÉ NÓTË 

to jeden z najbardziej znanych 

elementów folkloru kaszubskiego. 

Inne nazwy to „Alfabet kaszub-

ski” czy „Abecadło kaszubskie”.  

Z drobnymi różnicami w tekście 

i melodii śpiewana jest podczas 

różnych uroczystości regional-

nych, występuje w zabawie dzie-

ci i w nauce języka kaszubskiego  

w szkołach. Łatwo wpada w ucho, 

więc śpiewają ją dorośli i dzieci. 

Kaszuby
KASZUBY SĄ UZNAWANE ZA JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ 
ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE REGIONÓW POLSKI. KRAINA TA INTRYGUJE 
TURYSTÓW NIE TYLKO PIĘKNEM KRAJOBRAZU, ALE TAKŻE WCIĄŻ ŻYWYMI 
TRADYCJAMI, JĘZYKIEM, KULTURĄ…

KASZËBSCZÉ TRÃPCZI-HAFT WDZYDZKI


