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KARTUZY

Powstanie Kartuz oraz ich nazwa są ściśle związane są zakonem kartuzów, którzy 
zbudowali  na tym terenie pierwszy, jeszcze drewniany zespół poklasztorny zwany 
„Rajem Maryi”. Centralnym obiektem zespołu klasztornego, wybudowanego w latach 
późniejszych, była gotycka świątynia - obecnie Kolegiata z unikatowym dachem 
w kształcie wieka trumny, pochodzącym z epoki baroku. Wokół zabudowań klasztornych 
na przestrzeni wieków rozwijała się osada, która z czasem stała się lokalnym ośrodkiem 
życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Doskonałym 
źródłem wiedzy o kulturze kaszubskiej są bogate zbiory etnograficzne Muzeum 
Kaszubskiego w Kartuzach, gdzie można usłyszeć jak brzmi wyśpiewany kaszubski 
alfabet oraz typowe dla regionu ludowe instrumenty, takie jak burczybas czy diabelskie 
skrzypce.  Szczególną wartość kaszubskiej kultury stanowi język kaszubski, obecny 
w Kartuzach np. na tablicach z dwujęzyczną nazwą danej miejscowości.  

ZŁOTA GÓRA W BRODNICY GÓRNEJ

Punkt widokowy zlokalizowany  na 
Wysoczyźnie Brodnickiej, z którego 
podziwiać można Jezioro Wielkie Brodno 
i Ostrzyckie, na wysokości około 190 m 
n.p.m. bezpośrednio przy skrzyżowaniu 
dróg Kartuzy - Stężyca i Kartuzy - 
Ostrzyce.  Na miejscu  znajduje się taras 
widokowy  piękną panoramą na kaszubskie 
jeziora, okoliczne wzgórza oraz Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji Regionu czyli 

kompleks sportowo - turystyczno - rekreacyjny, na który składają się: scena plenerowa 
z amfiteatrem w kształcie odwróconej łodzi oraz marina. To właśnie tu, na przełomie 
czerwca i lipca organizowana jest największa impreza plenerowa na Kaszubach – 
„Truskawkobranie”.

KOŚCIERZYNA

Miasto położone w południowo-środkowej części województwa pomorskiego.  Liczne 
jeziora, rzeki oraz ukształtowane w epoce polodowcowej wzniesienia składają się na 
niezwykle różnorodny i atrakcyjny turystycznie region. Historia miasta sięga aż do 
roku 1284, kiedy to „Costerina” została nadana przez księcia pomorskiego Mściwoja 
II księżniczce Gertrudzie. Dzisiaj ze Wzgórza Księżniczki Gertrudy można podziwiać 
piękną panoramę miasta. 

Aqua Centrum w Kościerzynie – jeden z najnowocześniejszych kompleksów 
sportowo-rekreacyjnych na Kaszubach, który swą ofertą przyciąga tłumy miłośników 
zdrowego i aktywnego trybu życia. Na miejscu znajdziemy baseny, zjeżdżalnie oraz 
sauny, jacuzzi, solaria, sale fitness, gabinety odnowy biologicznej,  restauracje oraz 
naleśnikarnię.  Obiekt otwarty jest codziennie do 22.00.

Muzeum Kolejnictwa -  Skansen Muzeum Kolejnictwa jest placówką muzealną 
prowadzoną przez Muzeum Ziemi Kościerskiej. W swoich zbiorach przedstawia historię 

polskiego i europejskiego kolejnictwa, 
począwszy od przełomu XIX i XX wieku.  
Skansen kolejowy ustanowiono na terenie 
zlikwidowanej lokomotywowni w 1992 r. 
Wszystkie budynki skansenu pochodzą 
z 1929 roku. Początkowo sprowadzono 
ciężkie eksponaty z likwidowanej 
parowozowni w Elblągu, z czasem 
eksponatów przybywało, dochodziły 
kolejne parowozy i lokomotywy.
Obecnie muzeum posiada ponad 50 

różnych pojazdów szynowych w tym wiele unikatów, jak najsilniejsza polska lokomotywa 
spalinowa SP47, jeden z dwóch pierwszych wagonów kolejki na Gubałówkę, czy też 
dydaktyczny przekrój parowozu serii TKt48.

Muzeum Akordeonu  -  Jedyne w Polsce i trzecie w Europie muzeum o takim 
niespotykanym profilu. W skład ekspozycji Muzeum Akordeonu wchodzi ponad 
120 instrumentów z całego świata, w tym także bogaty zbiór przed- i powojennych 
instrumentów polskich. Na szczególną uwagę zasługują również akordeony pochodzące 
z Francji - wykonane ręcznie, bogato zdobione, o nietypowym brzmieniu - o czym będzie 
można przekonać się „na własne uszy”, dzięki multimedialnemu przewodnikowi po 
wystawie.

Sanktuarium Maryjne w Kościerzynie -  Kościół parafialny pw. Św. Trójcy 
znajdujący się przy ul. Kościelnej, w odległości ok. 50 m. od Rynku, powstał w latach 
1914-1917. Gmach budynku wzniesiony z czerwonej cegły spoczywa na solidnych, 
kamiennych fundamentach, które kształtem przypominają plan krzyża greckiego.  We 
wnętrzu kościoła znajduje się kaplica Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin w której 
mieści się cudowny obraz przedstawiający wizerunek Maryi trzymającej na ręku małego 
Jezusa. Obraz wykonany został ok. 1610 roku przez nieznanego autora i stanowi niejako 
kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, który znajduje się w Rzymie w Bazylice Santa 

Maria Maggorie. Łaskami słynący obraz MB Królowej Rodzin już od wieków był czczony 
i uwielbiany przez lokalną społeczność co stało się głównym przyczynkiem do tego, by 
w 1970 roku w kościerskiej farze powstało sanktuarium maryjne poświęcone właśnie 
kultowi kościerskiej Królowej Rodzin.

MUZEUM VOLKSWAGENA W PĘPOWIE 
Galeria Pępowo to jedyne w Polsce 
i największe w Europie wschodniej muzeum 
Volkswagena. Na zwiedzających czeka ponad 
35 interesujących eksponatów (kultowych 
garbusów, hipisowskich ogórków i innych 
oryginałów typu Kubelwagen), a także licząca 
ponad 800 eksponatów kolekcja miniatur aut 
w skali od 1:64 do 1:18. Częstymi gośćmi 
Galerii są właściciele starych, niejednokrotnie 
unikalnych VW, pasjonaci, urodzeni 
„garbusiarze”, ale też turyści.

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA S.A.”

W odległości około 9 km od Kościerzyny, w miejscowości Łubiana, znajduje się 
największa w Polsce i najnowocześniejsza fabryka porcelany stołowej „LUBIANA” S.A. 
Fabryka dostarcza zastawy stołowe do najbardziej renomowanych hoteli - polskich 
i zagranicznych. O jakości jej wyrobów świadczy fakt sprzedaży 90% produkcji za 
granicę. Sławę porcelanie z „Lubiany” przyniósł również kultowy film francuski Jeana-
Pierre’a Jeuneta „Amelia” z Audrey Tautou w roli tytułowej, gdzie w jednej ze scen 
„zagrał” serwis z kaszubskiej porcelany. Oryginalne wzornictwo wprowadzone było 
przez doktora inżyniera Benedykta Karczewskiego. 

POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY W GARCZYNIE 

Historia bazy szkoleniowo - wypoczynkowej w Garczynie sięga 1928 r., kiedy to 
zorganizowano  pierwszy obóz.  Od tego czasu nieprzerwanie odbywają się tu obozy dla 
dzieci i młodzieży.  Centrum zlokalizowane jest nad jeziorem Garczyn, a w swojej ofercie 
oprócz bazy noclegowej i gastronomicznej posiada przystań oraz kąpielisko.  

UKŁAD RURALISTYCZNY WSI JUSZKI 

Juszki to urocza wieś, w której warto zobaczyć drewnianą zabudowę z XIX i pocz. XX 
wieku.  Dzięki niej jak również zachowanemu oryginalnemu porządkowi ruralistycznemu, 
układ wsi uzyskał status zabytku architektonicznego. Miejscowość znajduje się na 

turystycznym Szlaku Kamiennych Kręgów. 

KALWARIA WIELEWSKA

Jedna z najpiękniejszych w Polsce kalwarii, 
która powstawała w latach 1915 - 1925. 
Składa się z 23 obiektów: 14 kaplic, 
6 rzeźbiarskich dzieł, świętych schodów, 
ambony oraz Pustelni, w której latami 
mieszkali jej opiekunowie.

FERMA STRUSI AFRYKAŃSKICH W GARCZYNIE

Ferma Strusi Afrykańskich w Garczynie została założona w lipcu 1993 roku jako pierwsza 
w Polsce. Hodowlę rozpoczęto od 10 sztuk młodych strusi adaptując dla nich istniejącą oborę. 
W roku 1997 wybudowano nową strusiarnię dla stada podstawowego, które to jest podzielone 
na kilka rodzin. Na terenie fermy znajduje się też wylęgarnia. Obecnie na Fermie jest ponad 
220 sztuk strusi w różnym wieku, dla których są wydzielone i ogrodzone 5,5 ha wybiegi.

MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE 

Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku 
otwarto  17 lipca 1978 roku.  Zbiory 
umieszczono na parterze dworu rodziny 
Wybickich. Ekspozycja prezentuje życie, 
działalność publiczną autora naszego 
hymnu narodowego w ostatnich latach 
Rzeczpospolitej szlacheckiej w okresie 
powstania kościuszkowskiego oraz 
tworzenia Legionów we Włoszech. 
Wystawa w tej sali, jak i w następnych ma 
charakter żywy, tzn. może ulegać zmianom w miarę przybywania eksponatów.

MŁYN WODNY W LIPUSZU 

Pochodzi z początków XIX wieku i jest  klasycznym młynem poruszanym siłą spadającego 
wodospadu.  Zlokalizowany  nad Czarną Wdą początkowo był wyłącznie konstrukcją 
drewnianą, a z czasem został podmurowany. Dziś jest starannie zakonserwowanym 
zabytkiem kultury kaszubskiej. Jest  jednym z nielicznych, starannie odrestaurowanych 
młynów wodnych na Pomorzu, jednocześnie pozostając  pamiątką po dawnej historii 
ziemi kaszubskiej. Lipuski młyn wodny można obejrzeć także od strony wody, nieopodal 
przebiega szlak kajakowy na rzece Wdzie.

MUZEUM GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W LIPUSZU

Powstałe w 2002 roku muzeum mieści się w zbudowanym w 1865 roku kościele 
poewangelickim i zgromadzono w nim ponad 250 eksponatów.  W muzeum znajdują się stare 
sprzęty domowe oraz sprzęty gospodarskie, tj.: naczynia kuchenne, magiel, drewniane łóżka, 
różne rodzaje kieszonek, kopanka, 2 młockarnie konne, kamienie do śrutownika, wóz konny, 
cepy, uprzęże konne, orczyki, drewniana pompa, cierlica do lnu, drobne narzędzia i wiele 
innych. Ze sprzętów do prac polowych zgromadzono: koparkę konną, kilka rodzajów bron, 
pługi. W muzeum zobaczyć można także wóz strażacki z 1913 r., warsztat tkacki z początku 
XX wieku. Podziwiać tu można również wiele przedmiotów użytkowych, które już na zawsze 

zniknęły z wiejskich zagród.

RUINY ZAMKU 
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 tam silny murowany zamek obronny. Jest to 
najstarszy i najcenniejszy zabytek średniowiecza i jest jednym z nielicznie zachowanych 
pozostałości po średnich zamkach krzyżackich na Pojezierzu Kaszubskim, wznoszonych 
na miejscach dawnych grodów książęcych, z którymi wiążą się liczne legendy. 

ŚWIAT LABIRYNTÓW BLIZINY

To świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W skład parku wchodzą 
labirynty o różnych wzorach, wielkościach, wykonane z różnych materiałów. Tematem 
przewodnim parku są labirynty w szerokim tego słowa znaczeniu. Znajdą się tam 
bowiem zarówno labirynty wymagające ruchu: w polu kukurydzy, labirynt drewniany, 
labirynt mgieł oraz łamigłówki, puzzle i labirynty wymagające logicznego myślenia. 
Wszystkie zabawy i zajęcia na terenie Świata Labiryntów Bliziny mają służyć 
rozwojowi świadomości ekologicznej, propagacji zdrowego trybu życia, rekreacji oraz 
rozwojowi umysłowemu. Temat przewodni, co roku zmienia się wraz ze zmianą wzoru 
labiryntu w polu kukurydzy. Główną atrakcją jest jedyny w Polsce labirynt drewniany 
zaprojektowany przez światowej sławy projektanta Adriana Fishera. Ma on 4 mosty oraz 
5 wież, w tym jedną dwupiętrową, z której podziwiać można cały labirynt. 

CHMIELNO

Kaszubska wieś położona na wzniesieniach 
nad trzema jeziorami: Rekowo, Białe 
i Kłodno. Pierwsze wzmianki o Chmielnie 
pochodzą z 1220r. Do końca XIII w. była tu 
kasztelania podległa książętom gdańsko-
pomorskim, a od XIV do XVIII w. wieś należała 
do żukowskich norbertanek. Obecnie jest to 
miejscowość letniskowa z rozwiniętą bazą 
noclegową i gastronomiczną. Będąc na 
miejsca warto odwiedzić Muzeum Ceramiki 
Kaszubskiej Neclów  oraz XIX-wieczny 

kościół, a w sezonie letnim  wziąć udział w Mistrzostwach Polski w Zażywaniu Tabaki.

DIABELSKI KAMIEŃ W OWŚNICACH

Legenda głosi, że ongiś diabeł chcąc zniszczyć jeden z obiektów sakralnych stojących 
na tym terenie pochwycił głaz i leciał z nim do celu. W czarciego diabła uderzył w drodze 
Jasny Grom i diabeł kamień z rąk wypuścił.  Gdy próbował ponownie podnieść kamień 
zaświeciło słońce, przed promieniami którego diabeł ukrył się wewnątrz kamienia dostając 
się tam poprzez otwór, który miejscowy duchowny wbił żelazny krzyż. Prawdopodobnie 
we wnętrzu kamienia diabeł siedzi po dziś dzień. Kamień opisany legendą jest jednym 
z największych głazów narzutowych na Kaszubach. Obwód kamienia wynosi 13,2 m, 
4,7 m szerokości a jego wysokość ponad 2,2 m.

GOŁUBIEŃSKI OGRÓD BOTANICZNY

Ogród botaniczny założony został w 1972 r. przez Zbigniewa Butowskiego, jednak pospolite 
rośliny ozdobne hodowano tu od 1935 r. Na ponad 3 ha prezentowanych jest 6000 gatunków 
roślin, w tym 140 chronionych pochodzących z całej półkuli północnej. Szczególnie ciekawy 
jest dział ekologiczny, który obejmuje gatunki posiadające czynne właściwości terapeutyczne. 
W dziale roślin ozdobnych uprawiane są różne krzewy i byliny, zaś w arboretum znajdują się 
taksony drzew i krzewów. Ogród jest dostępny dla turystów w sezonie letnim.

PUNKT WIDOKOWY SOBÓTKA

W Ręboszewie warto wspiąć się na 
wzgórze Sobótkę (221,3 m n.p.m.) 
z którego roztacza się wspaniała, niemalże 
pełna panorama północnego i wschodniego 
fragmentu tzw. Kółka Raduńskiego.  Na 
szczycie widokowego wzgórza nad 
Ręboszewem od 2012 r. stoi replika 
drewnianego wiatraka - koźlaka. Na jego 
parterze znajduje się niewielka kawiarnia. 
W wiatraku można też zobaczyć oryginalny 
mechanizm przekładniowy przeniesiony 
z podlaskiej Sokółki.

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ SIANOWSKIEJ 
KRÓLOWEJ KASZUB W SIANOWIE 

Historia cudownej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem sięga średniowiecza. Jak 
głosi przekaz ludowy znaleziona została w noc świętojańską w zaroślach paproci 
przez dwoje zakochanych młodych ludzi, których rodzice nie zgadzali się na ślub. 
Przenoszona trzykrotnie do kaplicy krzyżackiej w Mirachowie, zawsze wracała do 
Sianowa.

SIERAKOWICE 

Pierwsza wzmianka o Sierakowicach pochodzi z XIII w. i dotyczy tutejszej parafii. 
W czasach I Rzeczypospolitej stanowiły folwark, a 
prawa chełmińskie otrzymały w 1382 r. W czasach 
I Rzeczypospolitej stanowiły folwark królewski, 
włączony do starostwa mirachowskiego i dzierżawiony 
przez rody szlacheckie. Nazwa miejscowości jest 
patronimiczna, pochodzi od Sieraka – założyciela 
miejscowości, właściciela lub potomków właściciela. 
Będąc na miejscu warto odwiedzić kościół pw. Św. 
Marcina z 1903 r – ostatnią świątynię o konstrukcji 
zrębowej, jaką wzniesiono na Pomorzu Gdańskim. 
Obok kościoła, w 2000 r. ustawiono ołtarz papieski, 
który w 1999 r. w czasie pielgrzymki Jana Pawła II 
stał w Pelplinie,a wykonał go sierakowicki artysta 
Jarosław Wójcik.

DWÓR WYBICKICH W SIKORZYNIE

Sikorzyno to tzw. „gniazdo rodowe” twórcy Hymnu Narodowego Józefa Wybickiego. 
Dworek ten stał się własnością Wybickich po rozstrzygnięciu sporu o posiadłości 
ziemskie z rodziną Sikorskich.  Niestety ówczesny dworek nie ocalał, a obecny jest 
wynikiem wielu przebudów i remontów. Obecnie znajduje się tam muzeum wnętrz, 
wyposażone i umeblowane autentycznymi meblami i sprzętami z XVII - XIX w. 
 

KASZUBSKI PARK MINIATUR I GIGANTÓW 
W  STRYSZEJ BUDZIE 

Zgromadzono tu kilkadziesiąt miniaturowych budowli z Polski, Kaszub i świata. 
Wszystkie obiekty wykonane w skali 1:25, a podziwiać można m.in.: Statuę Wolności, 
Mur Chiński, Biały Dom, Sfinksa czy Krzywą Wieżę z Pizy. Najokazalszą makietą jest 
Bazylika Mariacka z Gdańska (największa murowana z cegły świątynia Europy). W skali 
1-25 miniatura ma wymiary- 3,5 metra wysokości, ponad 4 metry długości, 2,5 metra 
szerokości. 

CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI REGIONU 
W SZYMBARKU

To wyjątkowe miejsce, które zapewni najmłodszym i  rodzicom mnóstwo atrakcji, 
a dodatkowo będzie ciekawą lekcją historii 
dla wszystkich.  Na terenie Centrum 
poprzez prezentowane obiekty poznamy 
historię regionu kaszubskiego jak i całego 
kraju.  Dodatkowa atrakcją są oficjalnie 
wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa 
- najdłuższa deska świata i  największy 
fortepian,  natomiast amatorów piw 
produkowanych tradycyjna metodą 
z pewnością zainteresuje lokalny browar, 
w którym wytwarzane jest piwo z sokiem 
z kaszubskiej truskawki. 

PARK EDUKACYJNY ZOO-EGZOTYCZNE KASZUBY 
W TUCHLINIE 

To jedyna w okolicy wystawa egzotycznych zwierząt. W zamkniętym obiekcie można 
zobaczyć rzadkie i niespotykane w naszej strefie klimatycznej gatunki pająków, ryb, 
gadów, ptaków i ssaków, m.in. pytona, i boa dusiciela, kameleona czy papugę arę. Po 
wystawie oprowadzają przewodnicy, którzy opowiedzą wiele ciekawostek i interesujących 
historii o mieszkańcach zoo.

KAMIENNE KRĘGI W WĘSIORACH 

Wśród sosnowego boru na wzgórzu zachowało się kilkadziesiąt kurhanów, kręgów 
kamiennych i grobów płaskich. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Węsiorach związane 
jest z przybyłym w 2. poł. I w. n.e. na Pomorze germańskim plemieniem Gotów. Zmarłych 
grzebano tu od ok. 70 -80 r. n.e. do przełomu II i III w. Położone nad brzegiem Jeziora 
Długiego cmentarzysko składa się z 4 kamiennych kręgów, 20 kurhanów i ok. 130 grobów 
płaskich. Kręgi, z których największy ma średnicę 26 m., składają się z ustawionych 
pionowo kamieni o wysokości około 1,5 m. Wewnątrz kręgów stoją dodatkowe kamienne 
słupy. Krąg IV zachowany jest jedynie fragmentarycznie, widoczne są jedynie 4 głazy, 
a naukowcy uważają, że jest to krąg niedokończony.

WIEŻYCA

To najwyższe wzniesienie w paśmie 
Wzgórz Szymbarskich, na Niżu 
Środkowoeuropejskim, które wznosi 
się na wysokość 328,6 m. n.p.m.   W 
przeszłości miejsce kultu Słowian, obecnie 
cel wędrówek i miejsce podziwiania 
panoramy Pojezierza Kaszubskiego ze 
szczytu wieży widokowej im. Jana Pawła 
II. Zimą południowe stoki wzniesienia 
zamieniają się w raj dla narciarzy 
i snowboardzistów.

ŻUKOWO

Miasto położone na Pojezierzu Kaszubskim 
w dolinie rzeki Raduni. Najstarsza osada 
i założona w latach 1212-14 fundacja 
klasztorna norbertanek powstały w dolinie 
u ujścia Słupiny do Raduni.  Żukowski kościół 
poklasztorny jest najstarszym zabytkiem 
architektonicznym na Kaszubach, kryjącym 
wiele cennych dzieł sztuki z XIV-XVIII w. 
Największą wartość ma późnogotycki ołtarz z tzw. szkoły antwerpskiej.

WDZYDZE

Turystyczna miejscowość będąca rajem dla 
wodniaków i miłośników historii. Nazywane 
również Wdzydzami Kiszewskimi położone 
nad jeziorem Gołuń, są jednocześnie 
siedzibą najstarszego w Polsce skansenu 
– Kaszubskiego Parku Etnograficznego. 
Założono go w 1906 roku i do dziś jest jedną 
z najważniejszych atrakcji historycznych 
na Pomorzu i w Polsce.

PARCHOWO

Najstarsze informacje o Parchowie pochodzą z XIII w. a ponowna lokacja miejscowości 
została dokonana przez Krzyżaków w 1380 r. Obecnie Parchowo jest dobrą bazą do 
rozpoczęcia spływów kajakowych po okolicznych rzekach oraz popularnym miejscem 
wśród turystów rowerowych.  Będąc w okolicy warto odwiedzić położoną w odległości 
3 km od Parchowa miejscowość Parchowski Młyn, w której największą atrakcją jest 
malowniczo położony XIX- wieczny młyn napędzany nurtem Parchowskiej Strugi. 
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