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Kaszubi z całego świata 
spotykają się w Chojnicach

Marcin Szumny

Na Zjeździe Kaszubów 
będzie można posłuchać 

kaszubskiej muzyki, 
posmakować specjałów 

kuchni regionalnej, 
a najlepsi karciarze 

rozegrają turniej baśki. 
To największa taka 

impreza na Pomorzu. 
Odbędzie się w sobotę,  

6 lipca 2019 r. 
w Chojnicach.

4 Tu zaczynają się 
Kaszuby.  
Leszek Bonna: 
„Czekamy na 
naszych gości”

6 Pętla 
Żuławska, czyli  
303 kilometry 
przyjaznej 
żeglugi 
i przygody

8 Lasek Luizy i Muzeum 
Wyrzutni Rakiet.  
16 miejsc, o których 
nigdy nie słyszeliście

12 Wakacyjny horoskop. 
Prosimy potraktować 
go poważnie  

 Książki o Pomorzu. 
Nie tylko na lato

10 Liczby nie kłamią. 
Pomorze jest najlepsze
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W tym roku 
XXI Świa-
towy Zjazd 
Kaszubów 
o d b ę d z i e 

się w Chojnicach. Jak za-
wsze imprezę zaplanowa-
no na pierwszą sobotę lipca. 
Wezmą w niej udział nie 
tylko Kaszubi zamieszku-
jący województwo pomor-
skie, ale także ci rozsiani po 
całym świecie, m.in. repre-
zentacja Kaszubów z Kana-
dy. Miasto przygotowuje się 

Kaszubi z całego świata 
spotykają się w Chojnicach

 na przyjęcie od 10 do 12 ty-
sięcy gości.

Jakie atrakcje  
w tym roku?

Tradycyjnie na Zjazd 
Kaszubów będzie można 
dotrzeć Transcassubią, 
czyli specjalnym pociągiem, 
który o godz. 10.20 przyje-
dzie do Chojnic. Na dworcu 
wszystkich przywita bur-
mistrz Arseniusz Finster. 
Potem nastąpi przemarsz 
do bazyliki pw. Ścięcia św. 

Jana Chrzciciela, gdzie 
o godz. 11.15 odprawiona 
zostanie msza.

Po uroczystym otwarciu 
zjazdu o godz. 13.00 na jego 
uczestników czekać będzie 
wiele atrakcji. W Parku 
1000-lecia czeka jarmark 
kaszubski. Wśród wystaw-
ców nie zabraknie twórców 
ludowych, rzemieślników, 
artystów, wytwórców pro-
duktów regionalnych oraz 
pań z kół gospodyń wiej-
skich. Podczas kaszubskiej 

biesiady każdy będzie mógł 
posmakować specjałów re-
gionalnej kuchni, a najlepsi 
kaszubscy karciarze roze-
grają turniej baśki. Na naj-
młodszych czeka strefa gier 
i zabaw.

Ważnym punktem pro-
gramu są koncerty zespołów 
kaszubskich. Na tegorocznej 
scenie wystąpią m.in.: Ze-
spół Pieśni i Tańca „Bławat-
ki” z Chojnic, Zespół Pieśni 
i Tańca „Kaszuby” z Kar-
sina, Kaszubski Zespół 

Folklorystyczny „Krëbane” 
z Brus, zespół Wädzëbôczi 
Brusy, a także zespół szan-
towy Ciągle na fali. Gwiaz-
dą imprezy będzie zespół 
Bubliczki.

Na pamiątkę  
zjednoczenia

Światowe Zjazdy Ka-
szubów organizowane są 
od 1999 r. na pamiątkę 
zjednoczenia ziem kaszub-
skich w granicach jednego 
województwa. Pierwszy 

odbył się w Chojnicach, 
a w następnych latach inne 
miejscowości na Kaszubach 
zabiegały o możliwość prze-
jęcia roli gospodarza tej im-
prezy. I tak kolejne zjazdy 
odbyły się w Helu, Wejhe-
rowie, Kartuzach, Słup-
sku, Kościerzynie, Łebie, 
Gdyni, Brusach, Gdańsku, 
Bytowie, Pucku, Lęborku, 
Sopocie, Władysławowie, 
Pruszczu Gdańskim, Re-
dzie, Wdzydzach, Rumi 
oraz Luzinie.
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Tu zaczynają się Kaszuby.  
Leszek Bonna: „Czekamy na naszych gości”

Aleksandra Chalińska

rozmawia z Leszkiem Bonną,  
radnym województwa, 

przewodniczącym  
Komisji Budżetu i Finansów  
oraz mieszkańcem Chojnic

 
To dzięki 

pozytywnemu 
wynikowi 

referendum 
w Chojnicach 

ziemie kaszubskie 
stanowią teraz 

jedność.Fo
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Chojnice są przygotowane 
na Zjazd Kaszubów?

– To bardzo cenna inicja-
tywa integrująca, przy okazji 
której narodził się wspaniały 
pomysł Transcassubii, czyli 
pociągu, którym Kaszubi 
zjeżdżają się w miejsce, gdzie 
odbywa się spotkanie. Prze-
jazd tym pociągiem przez 
całe województwo ze stacją 
końcową w Chojnicach to 
wielkie wydarzenie. Nie-
cierpliwie czekamy na na-
szych gości. Przyjmiemy ich 
w pięknie zrewitalizowanym, 
zielonym chojnickim parku.

Już Jan Długosz napisał, 
że Chojnice są kluczem 
i bramą Pomorza. 

– Kaszubi mówią nato-
miast, że to Chònice – tam 
gdze Kaszëb kùńc. Nie zga-
dzam się z tym, że Chojnice 
to koniec Kaszub. Dla mnie 
są miastem rozpoczynającym 
Kaszuby. Chojnice są także 
symbolem jedności Kaszu-
bów. Jesteśmy dumni z tego, 
że po wielu latach przyna-
leżności do województwa 
bydgoskiego wróciliśmy do 
województwa pomorskiego. 
Dzięki pozytywnemu wy-
nikowi referendum właśnie 
w Chojnicach ziemie kaszub-
skie stanowią jedność.

Jest Pan radnym 
i przewodniczącym 
Komisji Budżetu 
i Finansów Sejmiku 
Województwa 
Pomorskiego.  
Ile rocznie zarabia 
województwo  
pomorskie?

– Co roku są to inne 
kwoty, ale od jakiegoś czasu 
oscylują wokół miliarda zł. 
W 2018 r. dochód nasze-
go województwa wynosił 
1 040 835 988 zł, a w 2019 r. 
prawdopodobnie wpłynie na 
nasze konto 1,3 mld zł. Źró-
deł dochodów województwa 
jest bardzo wiele. To subwen-
cje, dotacje, udziały w po-
datkach PIT i CIT. Mamy 
majątek, który przynosi do-
chody. Dostajemy też specjal-
ne środki na zadania zlecone 
przez wojewodę lub rząd.

Jaka jest rola Komisji 
Budżetu i Finansów 
w opracowaniu budżetu?

– Jest nas dziewięć osób. 
Zadaniem naszej komisji 
jest opiniowanie budżetu: 
czy wydatki są celowe, czy 
wszystkie zadania samo-
rządu będą zabezpieczone. 
Możemy wskazać obszary, 
na które potrzeba więcej 
pieniędzy, a także projekty, 
z których na razie trzeba zre-
zygnować ze względu na zbyt 
małe środki.

Czy to trudne?
–  S p o t y k a m y  s i ę 

z odwiecznym dylematem 
– chcielibyśmy więcej niż 
możemy sobie pozwolić. Pie-
niędzy jest określona ilość. 
Marzenia i potrzeby są różne 
i nie na wszystko wystarcza 
pieniędzy. Trzeba czasem 
posiłkować się kredytem, 
z niektórych pomysłów zre-
zygnować. Są to dylematy, 
które musimy rozstrzygać. 
Na wszystko nie wystarczy 
pieniędzy. 

Co jest na pierwszym 
miejscu w planie 
budżetowym?

– Obecnie największym 
priorytetem jest nie do końca 
satysfakcjonujący stan dróg 
wojewódzkich. Musimy coraz 
więcej pieniędzy przeznaczać 
na remonty i modernizacje. 
Dlatego w tym budżecie 
ponad 601 mln zł planuje-
my wydać na transport, re-
monty dróg, komunikację 
PKM, SKM oraz dopłaty to 
przewozów autobusowych, 
np. dowożących uczniów do 
szkół. Na finansowym po-
dium naszego województwa 
są jeszcze ochrona zdrowia, 
polityka społeczna, rodzina 
oraz kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego.

Pana hobby to stare meble. 
– Wspólnie z żoną przy-

wracamy świetność starym 
meblom. Ponad 10 lat temu 
kupiliśmy stary dworek, 
chylący się już ku ruinie, 
który odrestaurowaliśmy 
na nasze mieszkanie. Kon-
sekwencją było wyposaże-
nie tego domku w stylowe 
meble i stare piece. Szukamy 
starych przedmiotów na au-
kcjach, targach, w Internecie. 
Nasi znajomi wiedzą o naszej 
pasji i przysyłają nam zdję-
cia, gdy sami na coś cieka-
wego wpadną. Odnawiamy 
te meble i wyposażamy nasz 
dom. To także nasz sposób 
na zachowanie pamiątek 
naszego dziedzictwa dla 
potomności. Szczególnie na 
tych terenach, ograbionych 
w czasie II wojny światowej 
i w okresie powojennym.

Tu zaczynają się Kaszuby.  
Leszek Bonna: „Czekamy na naszych gości”
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Leszek Bonna – chojniczanin urodzony w 1961 r., mąż i ojciec; żona Barbara, 
córka Magda, syn Maciej, od 2003 Siergiej. Absolwent Wydziału Budownictwa 
Lądowego Politechniki Gdańskiej, ukończone studia podyplomowe z zarządzania 
w opiece zdrowotnej. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 
w Chojnicach, jednego z najlepszych szpitali publicznych w województwie 
pomorskim. Radny Rady Miasta Chojnice w latach 2002-2006. Od 2006 r., radny 
województwa pomorskiego. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek 
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego.
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P ętla Żuławska łączy 
ze sobą Wisłę, 
Mar twą Wisłę, 
Szkarpawę, Wisłę 
Królewiecką, Nogat, 

Kanał Jagielloński, rzeki El-
bląg i Pasłękę oraz wody Za-
lewu Wiślanego.  To w sumie 
303 kilometry przyjaznej 
żeglugi i przygody, której 
można doświadczać na po-
kładzie jachtu, łodzi moto-
rowej czy houseboata.

Zalew Wiślany nato-
miast jest akwenem prawie 
trzykrotnie większym od 
największego w Polsce jezio-
ra Śniardwy. Szlaki wodne 
Pętli Żuławskiej dostępne są 
dla wodniaków zarówno od 
strony Morza Bałtyckiego, 
jak i szlaków śródlądowych, 
w tym międzynarodowej 
drogi wodnej E70 łączącej 
Europę Zachodnią z rejonem 
Kaliningradu. 

Wyjątkowa przyroda  
i historia

Pętla Żuławska jest miej-
scem wyjątkowym, godnym 
polecenia wszystkim pra-
gnącym przeżyć prawdzi-
wą przygodę i odkryć coś 
nowego. Szlak harmonijnie 
łączy w sobie atrakcyjną sieć 
wodnych połączeń i obiek-
tów żeglarskich z fascynują-
cą przyrodą oraz atrakcjami 
dziedzictwa kulturowego 
obszaru Żuław Wiślanych. 
O unikatowości tego miejsca 
decyduje również otoczenie 
hydrograficzne i przyrodni-
cze, bogactwo występujących 

Pętla Żuławska, czyli  303 kilometry 
przyjaznej żeglugi i przygody

Aleksander Olszak

Sieć szlaków wodnych, 
nowa infrastruktura dla 

wodniaków, ogromny 
potencjał przyrodniczy 

i krajobrazowy 
oraz wspaniałe 

obiekty dziedzictwa 
kulturowego, to główne 

atuty przyciągające 
turystów na  jedyny 

w swoim rodzaju 
i unikatowy  
pod wieloma 

względami obszar 
Delty Wisły  

i Zalewu Wiślanego. 

na terenie Żuław ekosyste-
mów i wysoka bioróżnorod-
ność wynikająca m.in. ze 
szczególnego klimatu. 

Walory przyrodnicze 
uzupełniają atrakcje hi-
storyczne i obiekty kultury 
materialnej, m.in. zamki go-
tyckie czy holenderskie domy 

podcieniowe, a także zabyt-
ki hydrotechniczne, w tym 
mosty zwodzone i śluzy. 

Wygodne przystanie
Na przyjęcie turystów 

czeka tu również kilka-
set miejsc do cumowania 
jednostek pływających, 

nowoczesna infrastruktura 
turystyczna i rekreacyjna, 
zaplecza socjalne, parkingi, 
wygodne keje z dostępem do 
wody i elektryczności oraz 
inne najnowsze rozwiązania 
techniczne zapewniające cu-
mowanie w komfortowych 
warunkach.

Są to między innymi 
porty i przystanie w: Elblągu, 
Krynicy Morskiej, Tolkmic-
ku, Białej Górze, Branie-
wie, Nowej Pasłęce, Kątach  
Rybackich, Rybinie, Osłonce, 
Błotniku i Malborku. System 
przystani Pętli Żuławskiej 
uzupełniają cztery pomosty 

Nabrzeże cumownicze w Malborku

Przystań Park Północny w Malborku Rybina
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Pętla Żuławska, czyli  303 kilometry 
przyjaznej żeglugi i przygody

cumownicze w Tczewie 
i Drewnicy.  Udogodnie-
niem dla żeglarzy są też od-
dane do użytku w ostatnich 
latach dwa mosty zwodzo-
ne: w Gdańsku-Przegalinie  
i w Nowej Pasłęce oraz zelek-
tryfikowana śluza Gdańska 
Głowa. 

Pętla się rozwija
Wszystkie obiekty powsta-

ły w ramach projektu „Pętla 
Żuławska – rozwój turystyki 
wodnej. Etap I”, realizowa-
nego od roku 2010, w którym 
uczestniczyło kilkunastu part-
nerów z obszaru województw 
pomorskiego i warmińsko-

-mazurskiego oraz wojewódz-
two pomorskie w charakterze 
inicjatora i lidera. Wartość 
projektu wyniosła prawie  
85 mln zł, w tym dofinanso-
wanie prawie 50 mln zł.

Do roku 2021 w ramach 
programu „Rozwój oferty tu-
rystyki wodnej na Pętli Żu-

ławskiej i Zatoce Gdańskiej” 
przewiduje się budowę i roz-
budowę kolejnych portów, 
przystani żeglarskich oraz po-
mostów cumowniczych i wy-
sokiej jakości oraz bezpiecznej 
infrastruktury turystycznej 
w kilkunastu miejscowo-
ściach Delty Wisły i Zalewu 

Wiślanego oraz dodatkowo 
Zatoki Gdańskiej. Ważnym 
aspektem przedsięwzięcia 
będzie poprawa warunków 
nawigacyjnych likwidujących 
bariery dla żeglugi, tj. prze-
budowa mostów stałych na 
zwodzone oraz oznakowanie 
szlaków wodnych.  

Przstań żeglarska w Błotniku

Fo
t. 
Eu

-C
on

su
lt

Fo
t. 
Eu

-C
on

su
lt

Śluza Gdańska Głowa

Fo
t. 
Eu

-C
on

su
lt



8 LIPIEC //2019 T U R Y S T Y K A

Województwo 
pomorskie  

kojarzy się nam 
przede wszystkim 

z piaszczystymi 
plażami, trójmiejskimi 

zabytkami, a także 
naturalnym pięknem 
Kaszub. Jednak ten 

zakątek kraju skrywa 
w sobie znacznie 

więcej.

CMENTARZ LEŚNIKÓW
Czy wiecie, że w rezer-

wacie „Bukowa Góra” nad 
jeziorem Pyszne znajduje się 
ewangelicki Cmentarz Le-
śników? Tradycja chowania 
w tym miejscu ludzi lasu po-
wstała w związku z samobój-
czą śmiercią nadleśniczego 
Otto Heinricha Smaliana. 
Na cmentarzu znajduje się 
31 grobów leśników i pra-
cowników nieistniejącego już 
nadleśnictwa Sierżno oraz ich 
rodzin pochowanych między 
1874 a 1939 rokiem. W pobli-
żu cmentarza spotkać można 
także kurhany z epoki kul-
tury łużyckiej, a przez sam 
cmentarz przebiega ścieżka 
przyrodniczo-historyczna 
„Szlakiem Otto-Smaliana”.

CHATA KASZUBSKA
Interesuje Was sztuka 

regionalna? Bez wątpie-
nia powinniście odwiedzić 
Chatę Kaszubską w Brusach-  
-Jagliach, gdzie mieszkał 
oraz pracował przez lata 
znakomity kaszubski twór-
ca Józef Chełmowski. Dziś 
w chacie znajduje się mu-
zeum, w którym obejrzeć 
można nie tylko prace arty-
sty, ale także dawne przed-
mioty codziennego użytku 
i zabytki techniki użytkowej. 
W ogrodzie koło domu usta-
wiona jest kolekcja cieka-
wych uli oraz rzeźby artysty.

LASEK LUIZY
Marzycie o tym, żeby po-

spacerować w parku angiel-
skim? Powinniście wybrać 

się do Człuchowa, gdzie znaj-
duje się park „Lasek Luizy” 
– nazwany na cześć pruskiej 
królowej, która w 1807 roku 
przebywała w Człuchowie. 
W parku założonym około 
1800 roku rosną między 
innymi leciwe dęby i buki. 
W ustawionych altanach 
można znaleźć cień, a upły-
wający czas sprawdzić na 
zegarze słonecznym. Po spa-
cerze warto odwiedzić po-
bliskie Muzeum Regionalne 
i Zamek w Człuchowie.

KOŚCIÓŁ NAD MOTŁAWĄ
Wiedzieliście, że dawniej 

na niedzielne nabożeństwa 
przypływało się łodzią? Tak 
robili w XIX wieku wierni 
kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
we Wróblewie. Choć dziś 
bliskość rzeki nie ma już za-
stosowania praktycznego, to 
bez wątpienia dodaje uroku 
okolicy, w której znajduje się 
bogaty historycznie kościół.

MUZEUM  
CERAMIKI KASZUBSKIEJ

Chcielibyście zobaczyć 
jak wyrabia się ręcznie ce-
ramikę? Może marzycie, 
żeby spróbować zrobić to 
własnoręcznie? Jeśli tak, 
powinniście przyjechać 
do Muzeum Ceramiki Ka-
szubskiej w Chmielnie. Jest 
to zakład rodziny Neclów, 
którzy od dziewięciu po-
koleń z sercem kontynuują 
rodzinną tradycję, a wyro-
by zdobią niepowtarzalnymi 
wzorami. 

MUZEUM 
GOSPODARSTWA 

WIEJSKIEGO
Zastanawiacie się, jak 

żyło się kiedyś, bez znanych 
nam sprzętów pomocnych 
w życiu? Z jakich urządzeń 
korzystali kiedyś ludzie? 
Odpowiedzi na te pyta-
nia znajdziecie w Muzeum 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Lipuszu, które mieści się 
w budynku dawnego kościo-
ła. Wśród eksponatów zoba-
czyć można zarówno dawne 
sprzęty domowe, gospodar-
cze, jak i te używane do prac 
w polu.

MUZEUM  
WYRZUTNI RAKIET
Wiedzieliście, że pod-

czas II wojny światowej 
w Rąbce znajdował się po-
ligon doświadczalny, gdzie 
testowano rakiety przeciw-
lotnicze i balistyczne? Dziś 
można bezpiecznie poli-
gon odwiedzić, ponieważ 
w jego miejscu znajduje się 
Muzeum Wyrzutni Rakiet, 
gdzie można zobaczyć mię-
dzy innymi pozostałości za-
budowań z czasu wojny, lej 
wyrzutni, fundamenty stacji 
radiolokacyjnych oraz oczy-
wiście różne rodzaje rakiet.

BUDYNEK  
WODOWSKAZU

Zastanawialiście się, jak 
załogi statków robią pomiar 
głębokości wody? Służą do 
tego wodowskazy, a jeden 
z nich przyciąga szczegól-
ną uwagę swoim pięknym, 

Aleksandra Mokwa-Kaługa

Muzeum Wyrzutni Rakiet.

Muzeum Diecezjalne z Biblią Gutenberga.

Muzeum Zalewu Wiślanego.

Chata kaszubska.

Lasek Luizy i Muzeum Wyrzutni Rakiet.  
16 miejsc, o których nigdy nie słyszeliście
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zielonym kolorem. Mowa 
o drewnianym budynku 
wodowskazu umiejscowio-
nym na wale w Korzeniewie. 
Mimo że budynek nie pełni 
już swojej dawnej funk-
cji, wciąż jest atrakcyjnym 
dla oka oraz oryginalnym 
obiektem.

CMENTARZ MENONICKI
Słyszeliście o tym, że 

w 1820 roku we wsi Stogi 
Malborskie aż 202 miesz-
kańców z 301 było wyznania 
menonickiego? Dziś znaj-
duje się tu prawdopodob-
nie największy oraz jeden 
z najpiękniejszych cmenta-
rzy menonickich w Polsce. 
Inskrypcje na płytach na-
grobnych są źródłem wielu 
informacji o życiu, miejscu 
zamieszkania i rodzinie 
zmarłych. Dużą wagę przy-
kładano także do zdobień 
oraz cytatów.

MUZEUM  
ZALEWU WIŚLANEGO
Wiedzieliście, jak waż-

nym oraz powszechnym 
zajęciem było dawniej ry-
bactwo oraz czym jest szkut-
nictwo? W Muzeum Zalewu 
Wiślnego, które mieści się 
budynku dawnego gmachu 
szkutniczego, można poznać 
historię obu powiązanych 
ze sobą zawodów. Wśród 
ekspozycji można zobaczyć 
w pełni wyposażony warsz-
tat szkutniczy, narzędzia ry-
backie czy nawet całe łodzie. 
Można również wypróbo-
wać zdolności manualne 

i nauczyć się wiązania wę-
złów marynarskich.

GROTY MECHOWSKIE
Lubicie podziemne 

wędrówki? Z pewnością 
spodobają Wam się groty 
znajdujące się na skraju wsi 
Mechowo. Wejścia do jaskiń 
z piaskowca położone są po-
niżej poziomu okolicznych 
terenów. Groty, których 
strop podtrzymywany jest 
przez kolumny z piaskow-
ca, zostały wyżłobione przez 
wodę. Jest to niezwykły po-
mnik przyrody, ponieważ na 
terenach nizinnych nie są 
spotykane tego typu obiekty 
geologiczne.

MUZEUM  
WSI SŁOWIŃSKIEJ

Chcielibyście zobaczyć, 
jak wyglądała dawna wieś 
słowińska? W Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach mo-
żecie pospacerować i zoba-
czyć zrekonstruowany układ 
dawnej wsi. Na powierzchni 
5 ha rozmieszczono budyn-
ki o typowej konstrukcji 
szachulcowej, wśród któ-
rych znajdują się zagro-
dy, budynki gospodarcze 
i inwentarskie. W muzeum 
organizowane są także wy-
darzenia plenerowe, jak 
choćby znane z kopania 
torfu Czarne Wesele.

MUZEUM DIECEZJALNE 
Z BIBLIĄ GUTENBERGA

Słyszeliście, że w Pel-
plinie znajduje się jedyny 
w Polsce, wydrukowany 

w XV wieku w Moguncji 
egzemplarz Biblii Guten-
berga? Wśród imponujących 
zbiorów średniowiecznych 
przedmiotów Muzeum 
Diecezjalne w Pelplinie ma 
jeden z 48 zachowanych do 
dziś egzemplarzy starodru-
ku. Warto zapoznać się z bo-
gatą historią pelplińskiego 
egzemplarza Biblii Guten-
berga, ponieważ okrążył 
niemalże cały świat, nim 
powrócił bezpiecznie do 
Pelplina.

ARBORETUM
Interesuje Was botani-

ka, a może po prostu lubicie 
spacery na łonie przyro-
dy? Niezwykle ciekawym 
miejscem jest Arboretum 
w Wirtach, gdzie w XIX 
wieku zaczęto prowadzić 
doświadczalne nasadzenia 
drzew z innych regionów 
świata. Jako pierwsze za-
sadzono drzewa amerykań-
skie i japońskie. W kolejnych 
latach ogród wzbogacano 
o następne powierzchnie 
z egzotycznym zadrzewie-
niem oraz założono alpi-
narium. Dziś ogród składa 
się z 39 powierzchni, a jego 
najstarsza część pochodzi 
z 1882 roku.

ZESPÓŁ ŚLUZ
Wiedzieliście, że lu-

dzie od wieków wykorzy-
stywali siłę wody? Jedną 
z najpowszechniejszych od 
zawsze metod wykorzysta-
nia nurtu wody jest komu-
nikacja. Żeglugę śródlądową 

usprawniło powstanie ze-
spół śluz, które można dziś 
zobaczyć w Białej Górze. 
Miejsce jest szczególnie 
atrakcyjne, ponieważ ze 
szczytu obiektu można ob-
serwować przepiękną pano-
ramę Doliny Wisły. Warto 
również odwiedzić pobliski 
rezerwat folklorystyczny 
„Biała Góra” z roślinnością 
stepową.

KALWARIA 
WEJHEROWSKA

Słyszeliście o „kaszub-
skiej Jerozolimie”? Tak 
nazywana jest Kalwaria 
Wejherowska, czyli zespół 
26 barokowych kaplic, 
którą ufundował założyciel 
Wejherowa – Jakub Wej-
her. Kaplice usytuowane 
są na wzgórzach, których 
nazewnictwo zaczerpnięto 
z Biblii: Góra Oliwna, Góra 
Syjon i Golgota. Ciekawost-
ką jest, że odległości między 
kapliczkami odpowiadają 
faktycznym odległościom 
stacji Drogi Krzyżowej 
Chrystusa w Jerozolimie, 
a pod każdą stacją złożono 
odrobinę ziemi przywiezio-
nej z Jerozolimy.

Wiedzieliście, że 
dawniej na niedzielne 

nabożeństwa 
przypływało się łodzią? 

Chata kaszubska. Groty Mechowskie.

Lasek Luizy i Muzeum Wyrzutni Rakiet.  
16 miejsc, o których nigdy nie słyszeliście
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 WODNIK
Od słowa „Wodnik” do słowa 
„wodniak” droga jest bardzo 
krótka, dlatego koniecznie 
w te wakacje wybierz się na 
łódkę. Choćbyś miał przepłynąć 
jachtem tylko z mariny w Sopocie 
do mariny w Gdańsku. Nic tak nie 
orzeźwia, jak morska bryza!

W A K A C Y J N Y 

Książki o Pomorzu. Nie tylko na lato

 RYBY
W gronie bliskich uchodzisz za 
eksperta w dziedzinie kulinariów, 
nic więc dziwnego, że za cel 
letniego wyjazdu wybierzesz 
nadmorską miejscowość, w której 
od razu zaczniesz szukać dobrej 
restauracji rybnej, najlepiej 
położonej blisko portu i w 
klimacie, który wróży świeżość 
i niezapomniane wrażenie dla 
podniebienia. Smacznego!

 BARAN
Jak każdy Baran spokój czujesz 
wtedy, gdy widzisz rozciągnięte 
przed Tobą bezkresne łąki i pola. 
Nic więc dziwnego, że doskonale 
odnajdujesz się na Żuławach czy 
Kociewiu, gdzie zielony krajobraz 
zachęca do nieśpiesznych 
wędrówek od zabytku do zabytku. 

 BYK
Silny Byk nie uznaje kompromisów. 
Każda podróż to dla niego okazja, 
by wziąć byka za rogi zmierzyć się 
z jakąś przygodą. Niestraszne są 
mu długie wędrówki i wyzwania, 
dlatego na wakacje wybierz 
któryś z pomorskich szlaków 
turystycznych. Może zainteresuje 
Cię wędrówka szlakiem morskich 
latarni albo zamków gotyckich?

 BLIŹNIĘTA
Znane ze swej dwoistej natury 
Bliźnięta szybko się nudzą i trudno 
im podjąć decyzję. I dlatego 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
dla Ciebie jazda pomorskimi 
szlakami rowerowymi. Samemu czy 
w tandemie – nieważne. Ważne, że 
krajobraz będzie się wciąż zmieniał, 
przygoda będzie gonić przygodę, 
a Ty będziesz czuć wolność! 

 RAK
To, co najlepiej przyciąga Raka, 
to czysta woda. Najlepiej jeszcze, 
gdyby była to czysta woda 
w pobliżu mało uczęszczanego lasu. 
Skorzystaj więc Raku z możliwości, 
jakie dają Ci pomorskie szlaki 
kajakowe. Spływ Brdą czy Wdą 
albo inną z czterdziestu możliwych 
tras to gwarancja dobrego 
wypoczynku.

Nie znamy nikogo, kto nie wzdychałby z tęsknoty 
za spokojnym dniem spędzonym z lekturą w ręku. 
Nieważne czy na plaży, w lesie, w parku, czy nad 

jeziorem. Ważne, by móc bezkarnie wybrać się w podróż 
w czasie i przestrzeni zapadając się w karty jakiejś 
wciągającej historii. No dobrze, być może mówimy 
tu trochę o nas samych, ale wierzymy, że jest nas 

więcej. Wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom, 
przyjrzeliśmy się lekturom z Pomorskiem w tle. 

Z decydowanie należy 
zacząć od doskonałego 
debiutu i książki, która 

już zdążyła zdobyć serca 
czytelników i krytyków. 
Mowa tu o „Nieczułości” 
Martyny Bundy. Osadzo-
na w Dziewczej Górze na 
Kaszubach kobieca saga 
opowiada o skomplikowa-
nej historii Polski na prze-
strzeni ostatnich dekad, ale 
przede wszystkim opowia-
da o kobietach i jest hołdem 
dla ich niezwykłej solidar-
ności i siły. Kolejna nowość, 
której akcja dzieje się tym 
razem w Gdańsku, to napi-
sany z rozmachem krymi-
nał Piotra Borlika „Boska 
proporcja”. Od pierwszych 
stron się dzieje: remonto-
wana palmiarnia w Oliwie 
staje się scenografią spek-
takularnego mordu, każdy 
z bohaterów jest nieoczy-
wisty i nieidealny, a kiedy 
zaczyna się nam wydawać, 
że wszystko jest już jasne, 

następuje gwałtowny zwrot 
akcji. Jeśli jeden kryminał 
na wakacje to za mało, to 
koniecznie przeczytajcie 
„Pochłaniacz” Katarzy-
ny Bondy. Tu współczesne 
wydarzenia mieszają się 
z Trójmiastem lat 90., cza-
sami gdy świetnie miała się 
mafia i kopanie bursztynu… 
Jeśli wolicie literaturę faktu, 
choćby zbeletryzowaną, to 
i tu mamy coś do zaofero-
wania. „Galeony wojny” 
Jacka Komudy zabiorą 
czytelnika w świat kaprów, 
galeonów, kaszubskich pi-
ratów, a przede wszystkim 
w czasy Bitwy Oliwskiej. 
W dwóch tomach udało się 
autorowi zmieścić potężną 
dawkę historii. Jeśli tyle 
to za mało, to spod pióra 
tego samego autora wyszła 
także „Krzyżacka zawieru-
cha”, książka opowiadają-
ca o Biwie pod Chojnicami 
w 1454 roku. Jeśli zaś ktoś 
zakochał się w filmowym 

„Kamerdynerze”, spokoj-
nie może sięgnąć po książkę 
(autorzy: Mirosław Piepka, 
Michał Pruski, Marek Klat, 
Paweł Paliński) pod tym 
samym tytułem. Zakazana 
miłość na tle dziejów Pola-
ków, Kaszubów i Niemców 
na przestrzeni pięciu dekad 
i dramat w postaci mordu 
w Piaśnicy. Tę pozycję po-
winien przeczytać każdy 
Pomorzanin. Natomiast 
z książką „Latawiec z be-
tonu” Moniki Milewskiej 
powinien przeczytać każdy 
przymorzanin, a na pewno 
powinni przeczytać ją miło-
śnicy architektury współcze-
snej. Kto nie chciałby poznać 
mieszkańców 16-klatkowego 
falowca? 

Pomyśleliśmy też o młod-
szych fanach spędzających 
czas z nosem w książce, się-
gając wspomnieniami do na-
szych ulubionych. „Wielkie 
zasługi” Joanny Chmielew-
skiej to kryminał dziejący się 

na Mierzei Wiślanej. Ukryte 
skarby, pilna potrzeba obro-
ny mrówek przed dzikami 
i pies Chaber, przyjaciel 
głównych bohaterów – mało 
kto jest w stanie się oderwać 
od tej lektury. Książki Zbi-
gniewa Nienackiego „Pan 
Samochodzik i templariu-
sze” pewnie przedstawiać 
nie musimy, ale warto o niej 
przypomnieć, bo to książka, 
która ma już swoje lata. Choć 
namiotu na podzamczu 
w Malborku już raczej nikt 
nie rozbije, to warto chyba 
wyobrazić sobie poszukiwa-
nie skarbów w tym miejscu. 
Na koniec kolejna sędziwa, 
ale obowiązkowa pozycja dla 
młodych: „Podróż za jeden 
uśmiech” Adama Bahdaja. 
Choć Poldek i Duduś starają 
się dotrzeć do zachodniopo-
morskiego, to część ich au-
tostopowej podróży wiedzie 
i przez nasz region… A gdyby 
rzucić to wszystko i złapać 
stopa?

Aleksandra Mokwa-Kaługa
Marcin Fuchs

Michał Piotrowski
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K R Z Y Ż Ó W K A 
P O M O R S K A

 LEW
Królewskie zwierzę horoskopu 
zasługuje na królewski wyjazd. 
Zapraszamy do stolicy Pomorskiego 
– Gdańska. Tu lwy wychylają się nie 
tylko z herbu miasta. Koniecznie 
odwiedź lwiarnię w oliwskim zoo, 
a potem odpocznij na grzbiecie 
jednego z lwów przy fontannie Czte-
rech Kwartałów. A może uda Ci się 
znaleźć wszystkie architektoniczne 
detale z grzywą w Gdańsku?

 PANNA
Panny słyną z uporządkowania 
i wrodzonej elegancji. Mamy więc 
dla Panien doskonałą propozycję: 
Szlak Dworów i Pałaców Kaszub 
Północnych. Dostojne wnętrza 
i zadbane ogrody ukoją i naładują 
pozytywną energią na cały rok. 

 WAGA
Rozważne Wagi potrzebują prze-
strzeni i ciszy, aby móc poukładać 
myśli. Wszystko to oferują Kaszuby. 
Nieważne, czy zaszyjesz się 
w lasach, czy będziesz bujać się 
łódką lub kajakiem po wodzie – na 
pewno odnajdziesz spokój. Otoczenie 
natury z pewnością skłoni Cię także 
do rozważań nad wagą ekologii 
i dbałości o środowisko. A tego 
nigdy nie za wiele!

 SKORPION
Doskonale odnajdujesz się tam, 
gdzie jest ciepło, sucho i dużo 
piasku. Pomorskie plaże świetnie 
sprawdzą się jako miejsce na 
wakacje dla Ciebie i Twoich 
bliskich. Szczególnej uwadze 
polecamy ruchome wydmy w Łebie. 
Pustynny krajobraz na pewno 
stanie się dla Ciebie, Skorpionie, 
inspiracją. 

 STRZELEC
Strzelcu, pakuj walizki i ruszaj 
na Szlak Zamków Gotyckich! 
Militarne klimaty z dużą ilością 
historii w tle to Twój żywioł, więc 
ruszaj do Gniewu, Malborka, 
Bytowa, Kwidzyna, Sztumu czy 
Człuchowa. Będziesz zadowolony 
i wrócisz do domu z głową pełną 
wspomnień!

 KOZIOROŻEC
Żaden koziorożec nie jest tak znany, 
jak zodiakalny Koziorożec, a wiado-
mo, że znaki Zodiaku powiązane są 
z gwiazdozbiorami. Dlatego zajrzyj 
Koziorożcu pod „Niebo polskie” 
przy Augustyńskiego 1 w Gdańsku. 
Darmowa lekcja astronomii i histo-
rii zawsze w cenie! My dokładamy 
gwarancję niesamowitych wrażeń! 

Wróżka Aleksandra Mokwa-Kaługa
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POZIOMO:
 3.  Danuta, znana aktorka, Kaszubka
 7. Inaczej bursztyn
 8. Organ, który tworzy uchwały w województwie
 10. Kraj lub potoczna nazwa centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
 12. Ryba, którą i opieczesz i zawiniesz w koreczek
 14. Miasto związane z pewnym zakonem
 15. Najbardziej znany, kaszubski owoc
 18. … polskie – malowidło na suficie jednego z budynków Urzędu Marszałkowskiego 
 19. Miasto z fokarium 

PIONOWO:
 1. Słynie z niej Łubiana
 2. Bory, które ucierpiały w nawałnicy w 2017 roku
 4. Władca mórz
 5. Pomorska … Metropolitalna 
 6. Największa aglomeracja Pomorza
 9. W nim potężny zamek krzyżacki 
 11. Słynie z przepięknej drogi krzyżowej 
 13. Stolica najbardziej wysuniętego na południe powiatu pomorskiego 
 14. Mają żółto-czarną flagę i własny język 
 16. Kraina ze stolicą w Starogardzie Gdańskim
17.  Wiele jego obrazów znajdziesz w Słupsku 
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Kaszëbi z całégò swiata 
pòtikają sã w Chònicach

Môrcën Szëmny

Dolamczënk:  
Nataliô Kłopòtk-Główczewskô

Na Zjôzdze Kaszëbów 
bãdze mòżno ùczëc 
kaszëbską mùzykã, 

òszmakac szpecjałów 
òbéńdowi kùchnie, 

a nôlepszi kartownicë 
wezną ùdzél 

w miònkach w baszkã. 
To je nôwikszô 

takô rozegracjô na 
Pòmòrzim. Òna bãdzë 
òb sobòtã, 6 lëpińca 
2019 r. w Chònicach.

4 Tu zaczinają 
sã Kaszëbë. 
„Më żdajemë 
za naszima 
gòscama”

6 Wkół Żëławów, 
to je 303 
kilometrë 
milëcznégò 
żeglowaniô 

8 Lask Luize ë Mùzéum 
Wërzutniów Rakietów. 
16 môlów, ò chtërnych 
wa nigdë jesta nie 
czëła

12 Feriowi  hòroskòp.  
Nót je wząc gò do se

 
 Ksążczi ò Pòmòrzim. 

Nie blós na latné ferie

10 Lëczbë nie łżą. 
Pòmòrzé je nôlepszé

LËPIŃC //2019 ZJÔZD KASZËBÓWIII

L
atos 21 Swiatowi 
Zjôzd Kaszëbów 
bãdze w Chònicach. 
Jak wiedno 
Kaszëbi fejrowac 

bãdą w pierszą sobòta 
lëpińca. Wezną w nim 
ùdzél nie leno Kaszëbi, 
co żëją w pòmòrsczim 
wòjewództwie, ale też ti 
z całégò swiata, m.jin. karno 
Kaszëbów z Kanadë. Gard 
rëchtuje sã na to, żebë gòscëc 
òd 10 do 12 tësãcy lëdzy.

Kaszëbi z całégò swiata 
pòtikają sã w Chònicach

Jaczé atrakcëje  
bãdą latos?

Jak wiedno, na Zjôzd 
Kaszëbów bãdze mòżno 
przëjachac Transcassubią, 
to je szpecjalną baną, chter
nô ò gòdz. 10.20 do pôłnia 
przëjadze do Chòniców. Na 
banowiszczu wszëtczich 
przëwitô bùrméster Arse
niusz Finster. Pózni bãdzë 
przéńdzenié do bazyli
czi p.w. Scãcégò sw. Jana 
Krzcëcëla, gdze ò gòdz. 

11.15 do pôłnia òdbãdze sã 
msza. 

Pò ùroczëstim òtëm
kniãcu zjôzdu ò godzenie 
1.00 pò pôłnim òbaczëc 
bãdze mòżno wiele atrak
cjów. W parku 1000lecégò 
zòrganizowóny òstónie 
kaszëbsczi jarmark. Wëst
rzód wëstówców pòtkac 
bãdze mòżno: lëdowich 
ùtwórców, warkòwników, 
artistów, wërobników 
òbéńdowich produktów ë 

białczi z karnów wiejsczich 
gòspòdiniów. Òb czas 
kaszëbsczégò balu kòżdi 
bãdze mógł òszmakac szpe
cjałów  òbéńdowi kùchnie, 
a nôlepszi kartownicë 
wezną ùdzél w miònkach 
w baszkã. Dlô nômłodszich 
zrëchtowónô òstónie zona 
jigrów a zabôwów. 

Wôżnym dzélã zjôzdu 
bãdą kòncertë kaszëbsczich 
karnów. Latos na binie 
wëstąpią m.jin.: Karno 

Spiéwë a Tuńca „Bławatki” 
z Chòniców, Karno Spiéwë 
a Tuńca „Kaszëbë” z Kôrsëna, 
Kaszëbsczé Fòlklorné Karno 
„Krëbanë” z Brusów, karno 
Wãdzëbôczi Brusë, a téż 
szantowé karno Wcyg na 
walë. Gwiôzdą rozegracje 
bãdzë karno Bùbliczczi. 

Na wdór zjednoczeniô 
Swiatowé Zjôzdë Kaszë

bów òrganizowóné są òd 1999 
rokù na wdór zjednoczeniô 

kaszebsczich zemiów w greń
cach jednégò wòjewództwa. 
Pierszi zjôzd béł w Chònicach, 
a bez pòstãpné lata rozma
jité môlë miałë starã bëc 
òrganizatorã ti rozegracje. 
Ë tak zjôzdë bëłë w: Hélu, 
Wejrowie, Kartuzach, Sztol
pie, Kòscérznie, Łebie, Gdi
nie, Brusach, Gduńskù, 
Bëtowie, Pùckù, Lãbòrgù, 
Sopòtach, Wiôldżi Wsë, 
Pruszczu Gduńsczim, Rédze, 
Wdzëdzach, Rëmi ë Lëzënie. 
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