7 MUZEUM – KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY

WE WDZYDZACH KISZEWSKICH

Najstarsze w Polsce Muzeum na wolnym powietrzu, prezentuje zwiedzającym
zabudowę dawnej wsi kaszubskiej i kociewskiej od XVIII do połowy XX wieku. Na
powierzchni 22 ha znajduje się ponad 40 obiektów zabytkowych, w tym: 7 zagród,
2 założenia dworskie, 4 dworki, 5 chałup, wiejska szkoła z izbą lekcyjną, kościół,
2 wiatraki, tartak i kuźnia. Wiernie odtworzone wnętrza wraz z autentycznym
wyposażeniem, czasowo uruchamiane urządzenia gospodarcze i przemysłowe
nadają temu miejscu niezwykły klimat.

8 KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE SP. Z O. O.
1 RYNEK MIASTA KOŚCIERZYNA
Odrestaurowany rynek o zabytkowym układzie urbanistycznym
z neogotyckim Ratuszem z 1843 r. oraz piękną fontanną
i figurą Remusa (bohatera kaszubskiej epopei „Życie
i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego) jest
niewątpliwie wizytówką miasta. W sezonie ogródki
restauracyjne zapraszają turystów i mieszkańców do
spędzenia czasu w urokliwym centrum miasta.

AQUA CENTRUM W KOŚCIERZYNIE

Najnowocześniejszy kompleks sportowo – rekreacyjny
na Kaszubach, który swą ofertą przyciąga tłumy
miłośników zdrowego i aktywnego trybu życia.
Kompleks basenów, zjeżdżalnie i inne atrakcje wodne
tj. sauny, solaria, jacuzzi, sala Fitness cardio, siłownia,
gabinety odnowy biologicznej oraz AC bar&cafe z pysznymi i zdrowymi daniami – pozwalają na urozmaicony
wypoczynek zarówno gościom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym.

15 DREWNIANA ZABUDOWA WSI W BORSKU

16 POMNIK OFIAR SOPHIENWALDE W DZIEMIANACH
Pomnik zlokalizowany obok Urzędu Gminy w Dziemianach
został wybudowany w 2006 roku. Jest świadectwem pamięci
o dramacie ludzkiego losu w obozie koncentracyjnym StutthofSophienwalde. Był to obóz pracy związany z budową zaplecza
koszarowego dla przyszłego poligonu SS, gdzie w skrajnie
trudnych warunkach więzieni byli obywatele narodowości
żydowskiej, jeńcy angielscy, francuscy i holenderscy.

17 ZIELONA SZKOŁA – SCHODNO
Zielona Szkoła położona jest we wsi Schodno na terenie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jest jedną z trzech
placówek ekoedukacyjnych w Pomorskim Zespole Parków
Krajobrazowych. Funkcjonuje od 1994 roku. W atrakcyjny
sposób przekazuje podstawową wiedzę na temat środowiska
przyrodniczego, wytwarza u dzieci pozytywną więź
z przyrodą, rozwija potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
Przybliża też kulturę i tradycję tej części Kaszub.

„STRZELNICA” W KOŚCIERZYNIE

Jedyne Muzeum Kolejnictwa w północnej Polsce co roku
przyciąga dziesiątki tysiące turystów. Zostało utworzone
w 1992 r. w zabytkowych obiektach kościerskiej parowozowni
z 1929 r. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią
kolei na ziemiach polskich. Właśnie tu zatrzymał się czas
dla najlepszych tradycji polskiego kolejnictwa. O wartości
ekspozycji świadczy zachowany tabor kolejowy oraz wspaniała
kolekcja urządzeń związanych z kolejnictwem.

3 MUZEUM AKORDEONU W KOŚCIERZYNIE
Jedyne w Polsce i trzecie w Europie Muzeum o tak niespotykanym
profilu. Zaprezentowano w nim blisko 120 eksponatów
pochodzących z Polski, Włoch, Francji, Niemiec i Rosji. Zgromadzone
instrumenty pochodzą z kolekcji Pawła Nowaka. Wiele z nich to
unikaty o dużej wartości historycznej, zachwycające kunsztem
wykonania.

4 MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ

W KOŚCIERZYNIE

Muzeum Ziemi Kościerskiej ma siedzibę w odrestaurowanym, zabytkowym
Ratuszu Miejskim w Kościerzynie. W salach muzealnych prezentowana jest
stała ekspozycja historii, kultury i etnografii regionu kościerskiego. Do
cenniejszych eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum należą:
panorama kościerskiego browaru z końca XIX wieku, drukowane Pismo
Święte z komentarzami Marcina Lutra z 1662 roku oraz XIX-wieczne
kościerskie sztandary cechowe.

5 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY I SANKTUARIUM

MATKI BOSKIEJ KOŚCIERSKIEJ KRÓLOWEJ RODZIN
Kościół powstał w latach 1914-1917. W jego wnętrzu znajduje się kaplica
Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin, w której mieści się cudowny obraz
przedstawiający wizerunek Maryi trzymającej na ręku małego Jezusa. Obraz
został wykonany ok. 1610 roku przez nieznanego autora i stanowi kopię
obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, który znajduje się w Rzymie. W 1970 roku
w kościerskiej farze powstało sanktuarium maryjne poświęcone kultowi
kościerskiej Królowej Rodzin. Natomiast w 1998 r. obraz Matki Bożej
Kościerskiej otrzymał papieskie korony, a Matka Boska Kościerska
Królowa Rodzin stała się patronką Kościerzyny.

6 KOŚCIÓŁ PW. ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO W KOŚCIERZYNIE

Piękny, neogotycki obiekt sakralny stojący u zbiegu ulic
Świętojańskiej, R. Traugutta, J. Wybickiego i Zgromadzenia Księży
Zmartwychwstańców zbudowany został w latach 1892-1894.
Oglądając zewnętrzną bryłę kościoła, należy zwrócić uwagę na
harmonijne i pięknie wykonane detale neogotyckiej budowli. Na
placu przykościelnym można obejrzeć miniaturę kościoła odlaną
z brązu, która z detalami oddaje wygląd zewnętrzny świątyni.

Centrum Kultury Kaszubskiej to miejsce propagowania tradycji,
kultury i twórczości kaszubskiej. W obiekcie odbywają się spotkania,
prezentacje, szkolenia, wystawy i konsultacje z animatorami
regionalnego życia kulturalnego. W sąsiedztwie Centrum Kultury
Kaszubskiej znajdują się tory strzeleckie przeznaczone do
zawodów łuczniczych, jak i amatorskiego strzelania z wiatrówki.

10 STARY BROWAR KOŚCIERZYNA
Obiekt, który na wiele lat został wyłączony z funkcjonowania, na nowo
tętni życiem. Znowu warzone jest tu piwo tradycyjnymi metodami,
którego receptura bazuje na tej z czasów świetności. Mieszkańcy
oraz turyści na własne oczy mogą zobaczyć, jak wygląda proces
produkcji tego złotego trunku. W kościerskim browarze znajdują się
również: stylowy hotel, restauracja serwująca regionalne potrawy
w nowoczesnych aranżacjach, pizzeria wyposażona w piec opalany drewnem, pub oraz nowoczesna galeria handlowa.

18 MUZEUM GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W LIPUSZU
Powstałe w 2002 roku muzeum mieści się w zbudowanym w 1865 roku kościele
poewangelickim. Do tej pory zgromadziło 250 eksponatów. W muzeum
znajdują się stare sprzęty domowe oraz sprzęty gospodarskie, m.in.: naczynia
kuchenne, magiel, drewniane łóżka, dwie młockarnie, wóz konny i wiele
innych. W muzeum zobaczyć można także wóz strażacki z 1913 r. oraz warsztat
tkacki z początku XX wieku.

19 MŁYN WODNY NAD RZEKĄ WDĄ W LIPUSZU
Młyn pochodzi z początków XIX wieku. Początkowo był wyłącznie
konstrukcją drewnianą, z czasem został podmurowany. Jest
on jednym z nielicznych, starannie odrestaurowanych młynów
wodnych na Pomorzu Gdańskim. Lipuski młyn wodny można
obejrzeć także od strony rzeki, gdyż nieopodal przebiega szlak
kajakowy na rzece Wdzie.

11 WIEŻA WIDOKOWA

WE WDZYDZACH KISZEWSKICH

Na terenie stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich stoi wieża
widokowa o wysokości 35,6 m o konstrukcji z drewna modrzewiowego.
Trzy platformy widokowe usytuowane są na wysokościach 10, 20
i 30 m. Na najwyższej platformie widokowej zainstalowano lunetę,
która przybliża teren obserwatorom. Tuż przy obiekcie znajduje się
wiata edukacyjna. Z wieży widokowej podziwiać można panoramę
Wdzydz Kiszewskich i Krzyż Jezior Wdzydzkich z licznymi półwyspami
i największą wyspą jeziora Wdzydze – Ostrowem Wielkim.

12

MUZEUM ZIEMI ZABORSKIEJ W WIELU
W gminie Karsin, w miejscowości Wiele funkcjonuje Muzeum Ziemi Zaborskiej. Placówka
powstała w 1987 r. jako część Gminnego Ośrodka Kultury. Muzeum prezentuje eksponaty
sztuki ludowej i sprzętu użytkowego z okolic Wiela i Brus oraz współczesną sztukę ludową
Kaszub. Wizytówką Muzeum jest największa w naszym kraju wystawa haftów jednego
autora- około pół tysiąca dzieł Leonarda Brzezińskiego - twórcy oryginalnej szkoły haftu
wielewskiego, wyróżniającą się precyzją wykonania i swoistą kolorystyką.

13 KALWARIA WIELEWSKA – KASZUBSKIE

SANKTUARIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Niezwykła kalwaria została zbudowana na malowniczych, zalesionych
stokach Białej Góry, nad Jeziorem Wielewskim. W jej skład wchodzą 23
obiekty, w tym: 14 kaplic, 6 kompozycji rzeźbiarskich, święte schody, ambona
i pustelnia. W kapliczkach podziwiać można figury, będące dziełami ludowych
rzeźbiarzy. Kalwaria jest świadectwem chrześcijańskiej kultury regionu.

14 REGIONALNA IZBA PAMIĄTEK W KARSINIE
Przy Zespole Szkół nr 1 w Karsinie przy ulicy Długiej 167 mieści się Regionalna Izba Pamiątek
gromadząca ślady przeszłości, świadczące o bogatych tradycjach Karsina i okolic. Placówka
istnieje od 30 lat. W zbiorach Izby, oprócz monet i banknotów, znajduje się prawie 200
eksponatów oraz ogromna ilość starych zdjęć. Do osobliwości wystawy należą mapka części
Karsina z 1890 roku, sekstans – przyrząd służący do określania szerokości geograficznej na
podstawie pomiaru wysokości Słońca, a także fragmenty biżuterii kobiecej z XIX w. oraz liczne
przedmioty z czasu II wojny światowej.

Legenda głosi, że ongiś diabeł, chcąc zniszczyć jeden z obiektów sakralnych
stojących na tym terenie, pochwycił głaz i leciał z nim, gdy w drodze
uderzył w niego jasny grom. Diabeł wypuścił kamień z rąk, a gdy próbował
go ponownie podnieść, zaświeciło słońce, przed promieniami którego
diabeł ukrył się wewnątrz kamienia, dostając się tam poprzez otwór,
w którym miejscowy duchowny wbił żelazny krzyż. Prawdopodobnie we
wnętrzu kamienia diabeł siedzi po dziś dzień.

Sołecka miejscowość Borsk, licząca ponad 170 mieszkańców,
położona w sąsiedztwie lasów, jeziora Wdzydze oraz rzeki Wdy
jest niezwykle urokliwa. Zainteresowanie Borskiem znacznie
wzrasta latem w czasie trwania sezonu turystycznego.
Wieś wyróżnia się rzadko już spotykanym nagromadzeniem
tradycyjnej drewnianej zabudowy z początków XX w.

9 CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ
2 MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYNIE

23 DIABELSKI KAMIEŃ W OWŚNICACH

24 KRZYŻACKI ZESPÓŁ ZAMKOWY

W ZAMKU KISZEWSKIM

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają, iż na
ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt pomorskich. W 1316
roku zamek został oddany zakonowi krzyżackiemu w zamian za dożywotnią
rentę. Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy wznieśli silny murowany zamek
obronny. Z okresu świetności tego obiektu do dzisiaj przetrwały jedynie brama
i baszta przybramna, które zostały gruntownie przebudowane w XVII wieku.

25

Na najstarszej w Polsce farmie strusi afrykańskich obecnie znajduje się ok.
220 sztuk strusi w różnym wieku. Prócz strusi farmę zamieszkują konie
i kucyki oraz wielbłąd dwugarbny, na którym przejażdżka jest niewątpliwie
największą atrakcją dla dzieci.

26 DWÓR SKÓRZEWSKICH W STARYCH POLASZKACH
Wzniesiony został w 1748 r. przez
Skórzewskich, jest jedną z nielicznie
zachowanych barokowych siedzib szlachty
polskiej w tej części Pomorza. Obiekt jest
budowlą parterową, kryty łamanym dachem
o konstrukcji szkieletowo-ceglanej, z częściowo zachowanym parkiem oraz ceglanym murem. Wnętrze było
częściowo przebudowywane w XIX i XX wieku.

27 KUŹNIA W WILCZYCH BŁOTACH
Znajdująca się w Wilczych Błotach kuźnia pochodzi z XIX w. i jest
własnością prywatną. Niegdyś była częścią istniejącego tu folwarku.
Nieopodal starej kuźni znajdują się zabudowania majątku ziemskiego,
którego właścicielem był Niemiec, Alexander Treichel (1837–1901),
wybitny etnograf.

28
20 ZABYTKOWA ZABUDOWA WSI W JUSZKACH
Juszki to urocza wieś, w której warto zobaczyć drewnianą zabudowę
z XIX i początku XX wieku. Dzięki swojej zabudowie, jak również
zachowanemu oryginalnemu porządkowi ruralistycznemu, uzyskały
status zabytku architektonicznego. Miejscowość znajduje się na
turystycznym Szlaku Kamiennych Kręgów.

21

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JUDY TADEUSZA W LIZAKACH
Zabytkowy kościółek w Lizakach został zbudowany w 1755 r. Przy
samym kościele stoi przeniesiony zabytkowy krzyż, na którym znajduje
się informacja: „Ten krzyż stał przeszło 150 lat nad starym traktem
prowadzącym z Kościerzyny na Wdzydzkie Jeziora, tam gdzie schodzą się
drogi z Grzybowa, Lizaków i Sycowej Huty. Na znak ciągłości tradycji naszych
pradziadów, którzy stawiali krzyże na kaszubskiej ziemi, przeniesiony
w 2009 roku na teren kościoła w Lizakach”.

FARMA STRUSI AFRYKAŃSKICH W GARCZYNIE

UROCZYSKO KASZUBSKIE
Barabónë Kaszëbsczé to plenerowa, żywa ekspozycja przyrodniczych skarbów
Kaszub. Na niewielkim fragmencie terenów, w miejscowości Zielona Wieś
k. Nowej Karczmy stworzono warunki do eksploracji i poznawania cennych
zgrupowań organizmów wodnych naszego regionu.

29 POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie to
jednostka oświatowa Powiatu Kościerskiego.
Ośrodek prowadzi organizację biwaków,
obozów sportowych, żeglarskich, obronnych,
imprez ukierunkowanych – szkoły przetrwania, spływy kajakowe, turystyka piesza i rowerowa, wczasy
rodzinne. Obiekt dysponuje bazą noclegowo – socjalną na 300 osób.

30

PENSJONAT W ORLU – ŁOWISKO PIASECZNO
Ogród botaniczny, pensjonat i łowisko wędkarskie. Jedyne
miejsce w Polsce, gdzie w wyjątkowych warunkach można
łowić ryby i wypoczywać w ogrodzie botanicznym.

22 MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE
Muzeum Hymnu Narodowego mieści się
w zabytkowym dworku z początku XVIII wieku.
W 1747 r. przyszedł w nim na świat Józef Wybickitwórca „Mazurka Dąbrowskiego’’. Wśród zbiorów
muzeum znajduje się drzewo genealogiczne rodu
Wybickich, reprodukcja portretu twórcy hymnu
narodowego oraz mapy Europy z wykresem
emigracji „wędrówek” J. Wybickiego. Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym rosną wiekowe
drzewa- pomniki przyrody, a wśród nich, liczący ponad 400 lat „Dąb Wybickiego”.

31 ŁOWISKO NIEDAMOWO
Łowisko Niedamowo to siedlisko położone nad jeziorem Grubel w niedalekim sąsiedztwie wsi
Niedamowo. Największe atuty łowiska to różnorodność gatunków ryb, cisza i atrakcyjna lokalizacja.

32

LOTNISKO W BORSKU
Wyśmienite miejscem dla miłośników paralotniarstwa. Droga startowa Lądowiska Borsk
o wymiarach 2300 m x 30 m jest pozostałością po lotnisku wojskowym. Budynki wojskowe
przyciągają miłośników militariów i historii najnowszej.
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5. Centrum Informacji Turystycznej
Brama Kaszubskiego Pierścienia
83-441 Wiele, ul. Dąbrowska 32A
tel.: 58 687 34 70
6. Gminne Centrum Informacji Turystycznej
w Lipuszu
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7. Gminne Centrum Informacji Turystycznej
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