wycieczka po

Żuławach

Flizy na Żuławach są zaledwie jednym elementem spośród wielu, które mogą wprawić w zachwyt.
Warto poznać fascynującą historię regionu, zobaczyć na własne oczy wiejską drewnianą zabudowę
oraz charakterystyczne obiekty – urocze kościółki i przepiękne domy podcieniowe.
Zaplanujcie sobie dzień na Żuławach!

START – NOWY DWÓR GDAŃSKI.
Nowy Dwór Gdański to niewielkie malownicze miasteczko położone nad Tugą, idealne do tego by
rozpocząć poznawanie wielokulturowej historii Żuław. W centrum miasta, w budynku dawnej mleczarni
a obecnie Żuławskim Parku Historycznym, od wielu lat gromadzone są przedmioty będące świadkami
dawnych czasów. To miejsce pełne niezwykłych opowieści o historii, regionie i ludziach, którzy na
przestrzeni wieków zamieszkiwali Deltę Wisły.
CZEGO SIĘ DOWIECIE?
» Poznacie niderlandzkich osadników - mennonitów, którzy przez wiele lat zamieszkiwali żuławskie
tereny. Na wystawie zobaczycie jak żyli, jak pracowali, jak się ubierali. Będziecie mogli zajrzeć do
zaaranżowanej mennonickiej kuchni, z paleniskiem pokrytym imitacjami holenderskich ﬂiz. Nad nim,
w granatowej drewnianej ramce, wisi oryginalna holenderska płytka ceramiczna, malowana kobaltem,
która pochodzi z żuławskiego domu ze Staryni.
» W muzeum znajduje się też bardzo ciekawa ekspozycja poświęcona edukacji przeciwpowodziowej.
Dowiecie się kim był strażnik wałowy i jakie było jego zadanie. Zobaczycie jak Żuławiacy radzili sobie
z żywiołem wody, który w postaci licznych powodzi regularnie nawiedział Deltę Wisły.
» Poznacie rolę wiatraków na Żuławach.
» Jak żyło się dawniej w żuławskich domach i jakich sprzętów używano w codziennej pracy i gospodarstwie, dowiecie się wchodząc na strych pełen skarbów.
Koniecznie zapoznajcie się z ciekawą historią samego miasteczka, która opowiedziana jest
przez jego dawnych mieszkańców…
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KIEZMARK (15 KM OD NOWEGO DWORU)
Kiezmark to malutka wioska, w której warto zrobić pierwszy przystanek.
CO CIEKAWEGO MOŻNA ZOBACZYĆ W KIEZMARKU?
» Wart uwagi jest kościółek ryglowy z XVI wieku, przebudowany w 1727 roku.
Na jego wieży znajdują się zegary, w tym jeden wyjątkowy – słoneczny.
» Ciekawy jest również dziewiętnastowieczny drewniany budynek dawnej
strażnicy wałowej. Wybudowano go na wale wiślanym, z którego roztacza się
piękny widok na rzekę.
» Przy budynku znajduje się „znak wielkiej wody” z 1888 roku, który pokazuje jak wysoko znajdowało
się lustro Wisły, podczas jednej z największych powodzi, które kiedyś regularnie nawiedzały Żuławy.
TRUTNOWY (TRASA PRZEZ LESZKOWY, 10 KM OD KIEZMARKA)
» W trutnowach znajduje się przepiękny dom podcieniowy z 1720 roku. Dom, po wcześniejszym
umówieniu się, można zwiedzać. Warto zobaczyć jego przepiękne, zabytkowe wnętrze. W domu
zachowała się oryginalna wysoka sień otoczona galerią komunikacyjną, czarna kuchnia i wielka izba,
dzięki której można poczuć jak mieszkało się tu 300 lat temu. Po domu oprowadzają przemili
właściciele – Elżbieta i Daniel Kuﬂowie.
» W domu znajduje się miniaturowy skansen wsi żuławskiej przedstawiający kilkanaście replik obiektów
architektonicznych, charakterystycznych dla budownictwa żuławskiego, wykonanych w skali 1:100.
» Na murze koło domu można też znaleźć galerię żuławskich gmerków – znaków charakterystycznych dla
żuławskich gospodarzy, które umieszczane były na domach.
NA KONIEC :)
W dalszą drogę można wyruszyć w kierunku Żuławek i Drewnicy. Warto zatrzymać się w tych
miejscowościach, zostawić auto na parkingu i udać się na spacer. Jedynie podczas wędrówki będziecie
mogli dostrzec prawdziwy urok żuławskiej architektury drewnianej, w tym przepiękne domy
podcieniowe, a w Drewnicy dodatkowo ostatni drewniany wiatrak na Żuławach …
O ﬂizie z Nowego Dworu Gdańskiego, o Trutnowach i o Żuławkach przeczytacie na stronie
www.ﬂizywpolsce.pl

