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Kaszuby, to niezwykle piękna i ma-
lownicza kraina charakteryzująca się 
bogatą spuścizną tradycji, kultury 
i ogromnym umiłowaniem przyrody. 
Mieszkańcy tych terenów to Kaszu-
bi. Mają swój własny język, flagę, go-
dło i hymn. Posługują się językiem ka-
szubskim, którego status prawny ure-
gulowała ustawa z 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym, defi-
niując go jako język regionalny 

Język kaszubski coraz częściej 
obecny jest w życiu publicznym całe-
go regionu. W gminach Linia, Luzino, 
Szemud i Wejherowo zauważymy ka-
szubskie nazwy miejscowości. Na te-
renie powiatu wydawanych jest kilka 
czasopism kaszubskich, np. „Pomera-
nia”.

Herbem Kaszub jest czarny gryf 
na żółtym (złotym) tle. Flaga kaszub-
ska jest odzwierciedleniem kolorów 

z herbu. Składa się z dwóch pozio-
mych pasów, czarnego u góry i żół-
tego u dołu. Bardzo często używa-
ne są też żółte flagi, z umieszczo-
nym na środku czarnym gryfem. Ka-
szubi mają swój hymn, a właściwie 
dwie pieśni pełniące jego rolę. Auto-
rem pierwszej jest Hieronim Derdow-
ski, który umieścił ją w swoim poema-
cie „Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka 
pò sécë jachôł”. Popularna kaszub-
ska pieśń patriotyczna „Zemia Rodnô” 
Jana Trepczyka, to drugi utwór pełnią-
cy rolę hymnu. 

Kaszubi mogą się pochwalić wie-
loma dziedzinami twórczości ludo-
wej, z których najbardziej znany jest 
haft kaszubski oraz rogarstwo. W haf-
cie używa się kilku kolorów, którym 
przypisuje się odpowiednie znacze-
nia. Zielony  odzwierciedla lasy i łąki, 
niebieski morze, niebo i jeziora, a żół-
ty piasek morski i bursztyn. Ponad-

Kultura i bogactwo 
ziemi kaszubskiej

Legenda głosi, że zanim Kaszubami całkowicie zawład-
nął człowiek, krainą rządziły stolemy. Podobni byli do lu-
dzi, lecz znacznie przewyższali ich wzrostem. Jedyną prze-
wagą, jaką miał nad nimi człowiek była mądrość. Z czasem 
stała się ona kluczowa a olbrzymy zamieniły się w skały. 
Dziś spotkać ich możemy na terenie gminy Gniewino. Tak 
jak i ludzie tak i stolemy, charakteryzują się wyjątkowo-
ścią i różnorodnością. Stolem „Kaszub” zaprzyjaźniony ze 
Stolemem „Piłkarzem” witają gości przy bramie wjazdowej 
do Gniewina. „Rybaków” i „Rolników” spotkamy spaceru-
jąc w Nadolu. A stolemową rodzinę zobaczymy z „Kaszub-
skiego Oka”. Bez wątpienia warto znaleźć wszystkie 15 fi-
gur rozmieszczonych na terenie gminy.

Kaszubscy Olbrzymi

go. Kaszubi znani są także z zamiłowania do zaży-
wania tytoniowego proszku, zwanego tabaką. Do 
jego przechowywania służą przede wszystkim ta-
bakiery wykonywanie z krowiego rogu. Warto rów-
nież wspomnieć o instrumentach używanych przez 
kaszubskie zespoły ludowe. Do najbardziej popular-
nych należą diabelskie skrzypce i burczybas. Pierw-

szy przypomina długi kij na 
szczycie którego umieszczo-
na jest podobizna brodate-
go diabła, a drugi beczułkę 
z wystającym pękiem koń-
skiego włosia. 

Na terenie powiatu wej-
herowskiego odbywa się 
wiele imprez promujących 
kulturę kaszubską. Jednym 
z nich jest Verba Sacra, czy-
li wydarzenie podczas któ-
rego czytane są fragmenty 
Pisma Świętego po kaszub-
sku.

Inną formą promocji ka-
szubszczyzny są zjazdy Kaszubów organizowane od 
1999 r. Do tej pory Kaszubi gościli niemal we wszyst-
kich głównych miastach Pomorza. W 2015 r. XVII 
Światowy Zjazd Kaszubów odbył się w Redzie. 

Zjazdy są doskonałą okazją do promocji walorów 
miasta Redy i całego Powiatu Wejherowskiego oraz 
ogromną promocją kultury kaszubskiej, poprzez 
muzykę, stroje oraz kuchnię regionalną.

Co roku, skansen w Nado-
lu przyciąga rzesze turystów 
oraz miłośników Kaszub, a to 
ze względu na dożynkowy fe-
styn, Krancbal. Rzemieślnicy 

Krancbal prezentują zapomniane zawody, dzięki czemu na 
własne oczy możemy zobaczyć jak dawniej młó-
cono zboże lub też ile pracy potrzeba by własno-
ręcznie wyrobić masło. Dużą popularnością cieszy 
się kuchnia regionalna, która oferuje swojski chleb, 
smalec, wędliny, sery, ryby wędzone, ciasta i miody. 

Lokalizacja festynu, która gra-
niczy z jeziorem Żarnowieckim 
daje możliwość korzystania 
z dodatkowych atrakcji takich 
jak rejs łodzią, rowerem wod-
nym czy też kajakiem. Cało-
ści imprezy towarzyszy muzy-
ka na żywo, tańce oraz wystę-
py kabaretowe. Bez wątpienia, 
każdy znajdzie coś dla siebie.

to używa się nici czerwonej, czarnej, 
złotej i srebrnej. Wzory haftu bardzo 
często wykorzystywane są na cerami-
ce użytkowej lub różnego rodzaju pa-
miątkach. Co roku w Gminie Linia od-
bywa się konkurs haftu, który jest naj-
większą i najbardziej znaną imprezą 
promującą piękno haftu kaszubskie-
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ki Cedron, przejdą depta-
kiem Starego Miasta, trafią 
też na Stary Rynek, gdzie 

znajduje się pomnik Jaku-
ba Wejhera i Ratusz. Szlak 
zawiedzie nas również do 

Szlakiem kaszubskich 
nut Wejherowo można 
zwiedzać w rytm kaszub-
skiej wyliczanki, która 
została uznana za Top 
Produkt Pomorza w ka-
tegorii Turystyka. Frag-
menty tradycyjnej me-
lodii umieszczone zosta-
ły w różnych częściach 
miasta tworząc trasę 
wiodącą pośród najpo-
pularniejszych atrakcji 
turystycznych.

Spacerując ulicami 
Wejherowa można na-
trafić na czternaście ko-
lumn z rzeźbami popu-
larnej na Kaszubach wy-
liczanki, zwanej nutkami 

kaszubskimi czy kaszub-
skim abecadłem. Podą-
żając za kolejnymi ele-
mentami piosenki, tury-
ści poznają miasto i jego 
historię. Wejherowo jest 
silnie związane z kulturą 
regionu, stąd za elemen-
ty prowadzące szlak, wy-
brano właśnie kaszub-
skie nutki.

Początek szlaku został 
wyznaczony przy Koście-
le św. Anny, najstarszym 
miejskim zabytku. Tury-
ści podążający za melo-
dią poznają uroki miej-
skiego krajobrazu, za-
trzymają się w parkach 
i w urokliwej okolicy rze-

   Turystyka 
na pierwszym planie
Wejherowo – piękne miasto, poło-
żone w sercu Kaszub w niedużej od-
ległości od Trójmiasta i powiązane 
z nim szybką siecią komunikacyjną. 
Znakomita komunikacja, bliskość 
aglomeracji trójmiejskiej oraz wiele 
atrakcji turystycznych powoduje, iż 
miasto staje się coraz częstszym wy-
borem osób planujących odpoczy-
nek na Pomorzu. 

Wejherowskie Cen-
trum Kultury (nazywane 
Filharmonią Kaszubską) 
to okazały i nowoczesny 
budynek, znajdujący się 
w centrum miasta. Orga-
nizowane są tam impre-
zy kulturalne i rozrywko-
we (koncerty, seanse fil-
mowe, spektakle teatral-
ne, itp.) oraz zajęcia dla 
dzieci i młodzieży (wo-
kalne, teatralne, muzycz-
ne, plastyczne, itp.). WCK 
jak co roku przygotowa-
ło dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych wiele cieka-

wych propozycji spędze-
nia wolnego czasu.

Na dachu  Filharmo-
nii Kaszubskiej zbudowa-
no taras widokowy, z któ-
rego rozciąga się wspa-
niały widok na Wejhero-
wo oraz Kalwarię Wejhe-
rowską. Taras dostępny 
jest w sezonie letnim co-
dziennie w godz. 14-19.

 W każdą środę o godz. 
17 przy sprzyjających 
warunkach atmosferycz-
nych, na tarasie odbywa-
ją się zajęcia zumby oraz 
jogi.

Filharmonia 
Kaszubska

nowoczesnego budynku 
Filharmonii Kaszubskiej, 
głównego centrum kul-
tury, które przez cały rok 
oferuje różnorodny i bo-
gaty repertuar. W Parku 
Miejskim na ławce, pa-
trząc na zabytkowy Pałac 
Przebendowskich i Key-
serlingków, przysiadł Ka-
szuba w stroju regional-
nym, który wieńczy szlak 
nut kaszubskich.  Obok 
postaci umieszczony zo-

stał kamień z wygrawe-
rowanym całym alfabe-
tem, a Kaszuba wygrywa 
i wyśpiewuje melodię 
tradycyjnej wyliczanki, 
która prowadziła tury-
stów po mieście. 

Zarówno dla turystów 
jak i mieszkańców przy-
gotowano specjalne 
mapki z zaznaczonym 
szlakiem, które dostęp-
ne są w Ratuszu Miej-
skim.
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Gdzie najczęściej wejherowianie odpoczywają 
w mieście? Oczywiście w Parku Miejskim, w którym 
każdy znajdzie dla siebie przestrzeń. Latem w każdą 
sobotę lipca i sierpnia odbywają się tam zajęcia ru-
chowe i fitness na świeżym powietrzu, organizowane 
przez profesjonalnych trenerów. W niedzielne poran-
ki w parku ćwiczą amatorzy jogi. Warto również wypo-

życzyć rowery wodne i popływać kanałami pro-
wadzącymi pośród parkowych alejek. Sześć tras 
zorganizowanych w ramach tzw. Nordic Walking 
Park, prowadzi zwolenników aktywnego spędza-
nia czasu, nie tylko pomiędzy miejskimi atrakcja-

mi, ale także pośród malowniczych krajobrazów Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego. Spacerując po par-
ku w godzinach wieczornych koniecznie należy zoba-
czyć podświetlaną fontannę, której barwne kompozy-
cje w otoczeniu natury tworzą niepowtarzalny nastrój. 
Co niedzielę o godz. 17 na scenie letniej odbywają się 

koncerty na żywo, które 
gromadzą pasjonatów muzyki. Na tarasie 
Muzeum Przebendowskich ulokowała się letnia biblio-
teka, która umożliwia lekturę książek i gazet dostęp-
nych w plenerowym punkcie. Dla dzieci organizowane 
są animacje i zabawy. 

W każdą środę w parkowej aurze organizowane są 
spotkania z regionalnymi pisarzami, a w czwartki lip-
ca i sierpnia w Amfiteatrze Parku Miejskiego o godz. 
21.30 wyświetlane są filmy w ramach Kina pod Gwiaz-
dami.

Wycieczki 
po mieście 
i kalwarii

Szlak głównych atrakcji mia-
sta wraz z Kalwarią Wejherow-
ską – perłą wśród obiektów sa-
kralnych – można zwiedzić bez-
płatnie z przewodnikiem przez 
cały lipiec i sierpień (do 28 sierp-
nia).  W środy i niedziele trasa wy-

cieczki powiedzie Szlakiem Nut 
Kaszubskich. 

Zbiórka codziennie o godz. 11 
przy pomniku Jakuba Wejhera. 
Grupy zorganizowane prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenie swojej 
obecności – tel. 58 677 70 58. 

Zabytkowy budynek ratusza, znajdujący się 
na Placu Jakuba Wejhera, można odwiedzić 
przez 7 dni w tygodniu. Na turystów czekają 
m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna, ma-

kiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej. Ratusz 
dostępny dla zwiedzających: od poniedziałku 
do piątku w godz. 9-15, a w soboty i niedziele 
w godz. 11-15.

Park Miejski

Zwiedzamy ratusz

Wystarczy smartfon i masz już wszystko, aby sa-

modzielnie zwiedzić zabytki i poznać najciekaw-

sze miejsca w Wejherowie. Aplikacja SmartTour 

podsunie informacje o obiekcie, w którym się znaj-

dujesz, a także pokieruje do kolejnego punktu war-

tego odwiedzenia. 
SmartTour to przewodnik przeznaczony na telefony 

komórkowe. Pozwala na wybór najciekawszej dla nas 

trasy turystycznej i oprowadzi po mieście podsuwając 

informacje dotyczące zwiedzanych obiektów czy miejsc. 

W Wejherowie można już zwiedzić w ten sposób zabyt-

ki miejskie, Kalwarię Wejherowską, Szlak Nut Kaszub-

skich czy wybrać opcję trasy dla osób lubiących aktywne 

spędzanie czasu. 
Aplikacja obsługuje również Trójmiasto. Poprzez aplika-

cję można również kupić bilety na sopockie molo, a do-

celowo będzie informowała o lokalach gastronomicznych 

znajdujących się w pobliżu zwiedzanych obiektów.

Zwiedzaj miasto z aplikacją SmartTour
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Niektóre źródła podają, że odległości między kaplicz-
kami równe są odległościom między przystankami Dro-
gi Krzyżowej Chrystusa w Jerozolimie, a pod każdą z ka-
plic znajduje się garść ziemi świętej. Duchową opiekę nad 
sanktuarium sprawuje Zakon Ojców Franciszkanów. Szcze-
gólną uroczystością, która na Wejherowskie ziemie przycią-
ga rzeszę wiernych jest coroczne Misterium Męki Pańskiej. 
Jest ono odwzorowaniem Jezusowej drogi krzyżowej. Prze-

Kaszubska 
Jerozolima
Kalwaria Wejherowska jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych przez tu-
rystów miejscem na ziemi kaszubskiej. 
Ponad 360-letnia Kalwaria jest jednym 
z najcenniejszych zabytków sakralnych 
Pomorza. Kaszubska Jerozolima składa 
się z 26 barokowych kaplic zlokalizo-
wanych na wejherowskich wzgórzach 
w południowej części miasta. 

cała trasa liczy 4,6 km 
• 

droga krzyżowa obejmuje 14 stacji, zaczynając od Pa-

• 
łacu Piłata a kończąc przy Grobie Pańskimnajstarsza jest kaplica Pierwszego Upadku Chrystusa 

• 
z 1649 r., która została ufundowana przez księdza Ma-teusza Judackiegonajwiększą kaplicą jest Kościół Trzech Krzyży, central-

• 
ne miejsce nabożeństw kalwaryjskich, na uwagę zasłu-guje celowo wykonane pęknięcie ściany, nawiązujące do rozerwanej zasłony w świątyni JerozolimskiejKaplica Spotkanie Chrystusa 

• 
z Matką Bożą ma wyszukany kształt rotundy na planie różyKaplica Grobu Pańskiego jako je-
• 
dyna jest zrobiona z wapienia ciosa-nego

brani w stylizowane stroje aktorzy, będący częścią grupy 
Misterników Kaszubskich, wcielają się w rolę biblijnych 
postaci. 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej Kalwaria Wej-
herowska została poddana całkowitej renowacji. Od-
remontowano poszczególne kapliczki, ścieżki a szcze-
gólną rolę odegrała zainstalowana iluminacja. Kalwarię 

okrzyknięto najlepiej odrestaurowanym ze 
środków unijnych zabytkiem w Polsce, a także największą atrak-
cją turystyczną Wejherowa.

Czy wiesz, że:

Według ustaleń historyków, od 
jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. 
w lasach piaśnickich zginęło od 12 
do 14 tys. osób. Zbrodnia ta była 
dokonywana pod nadzorem SS i ge-
stapo przy użyciu różnych form po-
licyjnych i organizacji paramilitar-
nej Selbstschutz. W połowie 1944 
r. Niemcy podjęli próbę zniszcze-
nia wszelkich śladów zbrodni w Pia-

śnicy. Do tego celu 
posłużyli się grupą 
więźniów z obozu 
Stutthof.  Jeńcy od-
kopali ciała pomor-
dowanych i spalili na 
stosach. Po wykona-
niu zadania  spotkał 
ich podobny los. Z po-
wodu zacierania śla-
dów przez Niemców 
do dnia dzisiejszego nie 
jest znana pełna lista 
osób pomordowanych. 
Ustalono jednak, że 

większość ofiar stanowią osoby po-
chodzenia polskiego, głównie przed-
stawiciele elity intelektualnej, pa-
cjenci niemieckich szpitali psychia-
trycznych, a także Czesi i Niemcy, któ-
rzy sprzeciwiali się polityce Hitlera .

Jesienią 1945 r. rozpoczęto bada-
nie rozmiarów zbrodni piaśnickiej. 
Odnaleziono ślady po 30 mogiłach, 
z których zbadano 26. W dwóch gro-
bach odkryto 305 zwłok, których nie 
spalono w 1944 r. Rodziny zdołały 
rozpoznać 55 osób. 

Od 1955 r. miejsce ludobójstwa 
upamiętnia Pomnik Ofiar Piaśni-
cy. W hołdzie ofiarom 3 październi-
ka 2010 r. w lasach piaśnickich sta-
nęła nowa kaplica pełniąca funkcję 
pomnika. Pomnik-mauzoleum przy-
pomina  swoją formą stos całopalny. 
Z tyłu pomnika, na słupach podob-
nych do pni ułożonych w stos, zo-
stały wytłoczone wszystkie pozna-
ne dotąd nazwiska 852 ofiar zbrod-
ni. Umieszczono tam także sześć 

mosiężnych tablic z wyrytymi frag-
mentami książki autorstwa dr Bar-
bary Bojarskiej, poświęconej zbrod-
ni w Piaśnicy. W środku stosu została 
umieszczona grupa rzeźb, składająca 
się z dwunastu postaci symbolizują-
cych ofiary.

Uroczystości upamiętniające po-
mordowanych odbywają się co roku 
w miesiącu kwietniu oraz paździer-
niku. 

Od trzech lat organizowane są 
Dni Piaśnickie, aby pamięć o tra-
gicznych losach Polaków  była wciąż 
żywa. W ramach tych dni odbywa się 
szereg imprez o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym i edukacyjnym, 
z udziałem dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych.  

Przebywając w tej okolic warto 
przeznaczyć jeden dzień na pozna-
wanie historii miejsca masowych eg-
zekucji i udać się na wycieczkę rowe-
rową szlakiem biegnącym przez lasy 
piaśnickie.

Lasy Piaśnickie
W świadomości historycznej mieszkańców Kaszub, Piaśnica jest symbolem martyrologii ludności pomor-
skiej w czasie II wojny światowej. Jest to miejsce największej masowej zbrodni ludobójstwa w wojewódz-
twie pomorskim, która została zaplanowana przez najwyższych funkcjonariuszy Rzeszy Niemieckiej.
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Pielgrzymi przybywając na uroczy-
stość kościelną, przynoszą ze sobą 
oprócz chorągwi i sztandarów – fere-
trony. Przenośne i obustronne obrazy 
religijne  niesione są przez cztery oso-
by, kobiety lub mężczyzn, ubranych 
w galowy lub regionalny strój. Fere-
trony podczas powitań i pożegnań 
kłaniają się, dlatego fachowo nazywa 
się on pokłonem feretronów. 

Obraźnicy, czyli 
osoby niosące obraz, kłaniają się wy-
konując feretronem znak krzyża i za-
taczają koło. Wszystkie pokłony są 
głębokie i wymagają odpowiedniej 
techniki, siły i opanowania.

Tańczące obrazy
Taniec feretronów, czyli świę-
tych obrazów, to kaszubska trady-
cja znana od setek lat. Ten unikal-
ny zwyczaj, nieznany w Polsce, jest 
z pewnością jednym z najciekaw-
szych lokalnych ceremoniałów, z któ-
rym można się spotkać w czasie od-
pustów na Kalwarii Wejherowskiej. 

Fundatorem kościoła św. Anny 
był założyciel miasta, Jakub Wejher. 
W 1643 r. położył kamień węgielny 
pod budowę świątyni, tym samym za-
początkowując prace. Kościół jest bu-
dynkiem gotyckim ozdobiony deko-
racją barokową. Opiekunami kościoła 
od setek lat są Franciszkanie. Okazu-
ją oni ogromną miłość i wdzięczność 
do Najświętszej Maryi Panny i to ona 
jest w centrum życia modlitewnego 
zakonników. Dumą świątyni jest ob-
raz Matki Boskiej Wejherowskiej, znaj-
dujący się w bocznym ołtarzu kościo-
ła klasztornego. Madonna dzięki ła-

skom jakie udziela parafianom, ogło-
szona została Uzdrowicielką chorych 
na duszy i ciele. Dowodem wdzięczno-
ści wiernych do Niepokalanej są wota 
ozdabiające mury świątyni. W podzie-
miach kościoła znajdują się krypty za-
służonych Wejherowian, rodziny zało-
życiela miasta, Przebendowskich, za-
konników i dobrodziejów. Podziemia 
kościoła stały się dostępnym dla zwie-
dzających miejscem zbioru pamiątek 
z czasów nowo powstałego miasta.

Kościół św. Anny wraz z Kalwarią 
Wejherowską tworzą sanktuarium Pa-
syjno-Maryjne.

Informacje o ołtarzowym obrazie Maryi 
w kościele klasztornym Ojców Reformatów 
w Wejherowie sięgają 1654 r. Obraz ten jest 
interpretacją typowego dla Rodziny Fran-
ciszkańskiej przedstawienia Maryi Niepo-
kalanie Poczętej, Ukoronowanej Dziewicy 
Matki, szczególnej Patronki Zakonu Fran-
ciszkańskiego. 

Tajemnicą pozostaje osoba autora i czas 
powstania obrazu. Pomimo wielu 
dokonanych na nim przemalo-
wań i zabiegów konserwatorskich 
zachował on swój oryginalny 
XVII-wieczny charakter.

Klejnotem, który w sposób wy-
jątkowy charakteryzuje obraz 
Maryi, jest trzymany w podnie-
sionym prawym ręku Dzieciąt-
ka Jezus kwiat róży. Opisujący 
zarówno osobę Maryi, jak i Jej 
Syna, osadzony w tradycji Ro-
dziny Franciszkańskiej i Rodu 
Wejherów, jako symbol przeży-
wanego na Kalwarii Misterium 
Pasyjnego, w połączeniu z nie-
przerwaną obecnością w Wej-
herowie uprawnia do nadania 
temu Wizerunkowi tytułu Mat-
ki Boskiej Wejherowskiej – Ma-
donny Wejherowskiej.

Naukowe badania kultu Mat-
ki Bożej Wejherowskiej dopro-
wadziły do ustalenia, że jego 
początki sięgają XVII wieku. 

Jego świadectwem są intencje 
mszalne, liczne świadectwa i cenne wota. 
Cechą czci Madonny Wejherowskiej jest jed-
nak to, iż nie pojawiła się ona w pobożności 
miejscowego ludu przez zjawienia maryjne 
czy nadzwyczajne uzdrowienia, lecz dzięki 
wzmożonej czci maryjnej, pielęgnowanej 
w duchu Zakonu Franciszkańskiego i nabo-
żeństw kalwaryjskich Drogi Pojmania i Dro-
gi Krzyżowej Chrystusa Pana. 

Po II wojnie światowej Ojcowie Fran-
ciszkanie podjęli inicjatywę rozszerzenia 
kultu obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej, 
który od 1953 r. jest w uroczystej oprawie 
codziennie odsłaniany. Madonnie Wejhe-
rowskiej dedykowana jest specjalna modli-
twa oraz liczne pieśni, a Jej wizerunek jest 
obnoszony z dumą na szatach liturgicznych, 
sztandarach, chorągwiach i feretronach. Od 
1987 r. przed ołtarzem Cudownego Obrazu 
sprawowana jest każdego 11 dnia miesiąca 
Maryjna Msza Święta.

Stwierdzony wielokrotnie fakt łaskawości 
Matki Bożej Wejherowskiej, zrodził szczerą 
chęć i pragnienie przyozdobienia Cudowne-
go Obrazu papieskimi koronami. Starania 
zapoczątkowane w 1972 r. zaowocowały 
w 1999 r. Historycznej koronacji dokonał 
osobiście papież Jan Paweł II podczas eu-
charystycznego spotkania w dniu 5 czerwca 
1999 r. na hipodromie w Sopocie. W dniu 
następnym 6 czerwca 1999 r. nastąpiło uro-
czyste powitanie Ukoronowanej Matki Bo-
żej Wejherowskiej w Wejherowie. 

Dopełnienie procesu koronacyjnego stało 
się w środowisku inspiracją do kolejnych ini-
cjatyw i czynów Maryjnych, dedykowanych 
Madonnie Wejherowskiej. Ich szczególniej-
szymi etapami są rocznicowe obchody ko-
ronacji, organizowane w eucharystycznej 

oprawie w kościele klasztornym i na wejhe-
rowskim rynku. 

Sankcjonując maryjne dobrodziejstwa 
wynikające z papieskiej koronacji Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, 
Gdańska Kuria Metropolitalna podjęła 
w 2008 r. decyzję o ubogaceniu Sanktu-
arium Pasyjnego Kalwarii Wejherowskiej 
w Wejherowie tytułem Sanktuarium Ma-
ryjnego, dekretując o ustanowieniu Diece-
zjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego 
w Zespole Franciszkańskim, obejmującym 
świątynię pod wezwaniem Świętej Anny, 
Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherow-
skiej i Kalwarię w Wejherowie.

Ukoronowana Matka Boża Wejherowska 
jest dziś uznaną i reprezentatywną Gospo-
dynią miasta Wejherowa i Wejherowskie-
go Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego. Jej 
kult promienieje na gruncie historii, w bla-
sku tradycji i w bogatej aktualności. Pozo-
stając pod stałą opieką Władzy Zakonnej 
i Diecezjalnej, jest szeroko, elegancko i gu-
stownie propagowany. 

Uwzględniając wolę i pragnienie wier-
nych, Jego Ekscelencja Metropolita Gdań-
ski Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź wydał w dniu 17 lutego 2016 r. de-
kret, ustanawiający z dniem 1 marca 2016 
r. Matkę Bożą Wejherowską Patronką Po-
wiatu Wejherowskiego. 

Odtąd Świętem Patronalnym Matki 
Bożej Wejherowskiej Patronki Powiatu 
Wejherowskiego jest Uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w dniu Odpustu 
sprawowanego na Kalwarii Wejherow-
skiej.

Kościół 
św. Anny



8 E x p r e s s  P o w i a t u  W e j h e r o w s k i e g o  /  d o d a t e k  t u r y s t y c z n y 

Od 1995 r. w zabytkowym Pała-
cu Przebendowskich i Keyserling-
ków w Wejherowie mieści się Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Jego historia 
sięga 1767 r., kiedy to Ignacy Prze-
bendowski rozpoczął budowę ro-
dzinnej posiadłości. Po pierwszym 
rozbiorze Polski całość dóbr wejhe-
rowskich, wraz z pałacem, nabył hra-
bia Otto Keyserlingk, bogaty dworza-
nin króla pruskiego. Nowy właściciel 
rozebrał budynek pałacowy i zbudo-
wał nową rezydencję, której budowa 
zakończyła się na początku XIX w. 

Dumą obiektu są zgromadzone 
przez lata bezcenne zabytki piśmien-
nictwa i muzyki, w tym starodruki, 
których niejednokrotnie nie zobaczy-
my w innych instytucjach. Wśród bo-
gatych zbiorów bibliotecznych znaj-
dziemy piśmiennicze zabytki kultury 
kaszubskiej, w tym pierwodruki i wy-
dania kaszubskich utworów literackich, 
pierwsze opracowania naukowe w ję-
zyku kaszubskim, tłumaczenia tekstów 
religijnych, w tym fragmentów Pisma 
Świętego. 

Nie do przecenienia są także liczne 
spuścizny po pisarzach, kompozytorach, 
folklorystach i działaczach kaszubskich, 
np. po Aleksandrze Majkowskim, Janie 
Rompskim, Franciszku Fenikowskim czy 
Julianie Rydzkowskim. Jednocześnie 
wejherowskie muzeum jest znaczącym 
współczesnym ośrodkiem kultury i na-
uki kaszubskiej. Odbywają się tutaj kon-
ferencje naukowe, spotkania z wybit-
nymi pisarzami, promocje książek, kon-
kursy i koncerty. Muzeum współpracuje 
z wieloma towarzystwami regionalno-

kul-
turalnymi z Polski i Europy 

i od wielu lat jest organizatorem Ogól-
nopolskiego Konkursu Prozatorskiego 
im. J. Drzeżdżona. Jedną z głównych 
form działalności i prezentacji zbiorów 
są wystawy i ekspozycje czasowe. Naj-
większym powodzeniem cieszą się wy-
stawy poświęcone literaturze, szeroko 
pojętej historii i kulturze Pomorza, a tak-
że wernisaże twórców z regionu. 

Oprócz wystaw, muzeum oferuje 
różnorodne formy edukacji i zabawy 
dla dzieci, lekcje muzealne, warsztaty 
dla najmłodszych, koncerty. Wokół mu-
zeum mieści się przypałacowy ogród 
z fontanną, który jest ulubionym miej-
scem spacerowiczów.

W związku z ogłosze-
niem przez Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie roku 
2016 Rokiem prof. Gerarda 
Labudy podjęto szereg ini-
cjatyw promujących tego 
wybitnego Kaszubę. Naj-
ważniejszym projektem 
wpisującym się w obcho-
dy setnej rocznicy urodzin 
Badacza jest „Utworzenie 
Książnicy prof. Gerarda La-
budy jako unikatowego 
zbioru dziedzictwa kultu-

rowego Pomorza, poprzez 
adaptację budynków Ze-
społu Pałacowo-Ogrodo-
wo- Parkowego przy Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie na potrzeby 
obsługi ruchu turystyczne-
go regionu”. Przedsięwzię-
cie, którego liderem jest 
Powiat Wejherowski, bę-
dzie polegać na adaptacji 
istniejących budynków na 
ul. Zamkowej 2 oraz Zam-

kowej 4 na terenie wpisa-
nym do rejestru zabytków 
na potrzeby obsługi ruchu 
turystycznego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
zbiorów Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie, w tym biblioteki 
i archiwum prof. Gerarda 
Labudy, jako unikatowe-
go zbioru posiadającego 
walory edukacyjne i tury-
styczne. 

Muzeum 
Piśmiennictwa 
i Muzyki 
Kaszubsko-
Pomorskiej 
w Wejherowie

2016 Rokiem Gerarda Labudy
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WystaWa czasoWa: 

„Gerard Labuda. Od Kaszub do 
Kaszub” - wystawę można zwie-
dzać do 31.12.2016 r.

Ekspozycja przybliża zwie-
dzającym m.in. zagadnienia 
związane z jego dziełem Histo-
rią Kaszubów w dziejach Po-
morza T. 1, Czasy średniowiecz-
ne. Na wystawie znajdują się za-
równo zabytki piśmiennicze, jak 
i inne muzealia związane z po-
wstawaniem tej wyjątkowej pu-
blikacji.

WystaWa stała:

Wystawa biograficzna pt. „Ge-
rard Labuda – człowiek i nauko-
wiec”.

Ekspozycja, aranżowana jesz-
cze za życia profesora, miała 
uhonorować jego 90. rocznicę 
urodzin, dlatego ukazuje – w mi-
krowymiarze – twórcze życie Ge-
rarda Labudy poprzez dokumen-
ty, fotografie, odznaczenia, listy 
gratulacyjne, dyplomy honoro-
we wielu uczelni, i te najpiękniej-
sze – fotografie rodzinne. 

Gerard Labuda 1916-2010

Profesor Gerard Labuda to wy-
bitny mediewista, postać pomni-
kowa polskiej historiografii. Efek-
tem jego działalności jest licz-
ba blisko 2000 opublikowanych 
prac: ponad 30 książek, kilkaset 
rozpraw i artykułów, a także wie-
le drobniejszych prac i recenzji. 
Dla Kaszubów najcenniejszym 
dziełem Profesora jest napisana 
w 2006 r. Historia Kaszubów. T. 1, 
Czasy średniowieczne.

Gerard Labuda urodził się 
w 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hu-
cie koło Kartuz. Szkołę podstawo-
wą ukończył w Luzinie, a po niej 
Gimnazjum im. Jana Sobieskiego 
w Wejherowie. Od 1950 r. profe-
sor Uniwersytetu Poznańskiego, 
jego rektor w latach 1962-1965; 
od 1951 r. członek korespon-
dent Polskiej Akademii Umiejęt-
ności (PAU) i jej prezes w latach 
1989-1994; od 1964 r. członek 
korespondent Polskiej Akademii 
Nauki (PAN), od 1969 członek rze-
czywisty, a w latach 1984-1989 
jej wiceprezes. W latach 1958-
1961 dyrektor Instytutu Zachod-
niego.

Odznaczony został Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Po-

lonia Restituta (1996) i najwięk-
szym polskim odznaczeniem Or-
derem Orła Białego (w 2012 r., 
pośmiertnie). Otrzymał Nagrodę 
Fundacji im. Alfreda Jurzykow-
skiego (USA, 1983), Nagrodę  J. G. 
Herdera (Austria, 1991) oraz na-
grody państwowe (1949, 1951, 
1971).

Także na Kaszubach pamięta-
no o swoim wielkim Mistrzu, od-
znaczając go licznymi nagroda-
mi m.in.: Statuetką Jakuba Wej-
hera, medalem z okazji 70-lecia 
Gminy Wejherowo, tytułem Ho-
norowego Obywatela Powia-
tu Wejherowskiego, medalem 
z okazji 40-lecia oraz 50-lecia ist-
nienia Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. 

Uzyskał tytuły honoris cau-
sa uniwersytetów w Gdańsku 
(1985), Toruniu (1993), Krakowie 
(1995), Warszawie (1997), Wro-
cławiu (1999) i Szczecinie (2003).

Profesor zmarł 1 październi-
ka 2010 r. w Poznaniu. Pochowa-
ny został zgodnie z jego ostatnią 
wolą na Kaszubach na cmenta-
rzu parafialnym w Luzinie. W te-
stamencie swoją ogromną biblio-
tekę naukową przekazał Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie.

Podczas tegorocznych wa-
kacji w wejherowskim Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
można zwiedzić także wysta-
wę  zatytułowaną. „Wejhero-
wa dawny czar. Miasto i oko-
lice w fotografii Augustyna 
Ziemensa (1867-1948)”.

Na ekspozycji zobaczy-
my wielkoformatowe odbit-
ki z klisz szklanych, wykona-
ne w latach 1890-1937 przez 
Augustyna Ziemensa, wejhe-
rowskiego kupca, właścicie-
la drogerii „Minerwa”, miesz-
czącej się w kamienicy przy 
ulicy Lęborskiej 14 (obecnie 
Sobieskiego 278). Ekspozy-
cja zawiera także pamiątki 
i dokumenty związane z ro-

dziną Ziemensów.
Dzięki projektowi pn. „Za-

kup kolekcji 300 negatywów 
szklanych z przełomu XIX 
i XX w. autorstwa wejherow-
skiego fotografika Augusty-
na Ziemensa” muzeum po-
zyskało do zbiorów bogaty, 
niepowtarzalny materiał ilu-
strujący obraz życia codzien-
nego, architekturę i układ 
przestrzenny miast, wsi 
i osad północnych Kaszub 
m.in. Wejherowa, Gdańska, 
Helu, Gdyni, Gościcina, Bol-
szewa, Gniewowa, Szklanej 
Huty czy Żarnowca.

W trakcie realizacji projek-
tu trwającego od marca 2015 
r. zakupiono, opracowano, 
zdigitalizowano i udostęp-

niono odbitki z 300 szkla-
nych płytek wykonanych 
w technice srebrowo-żelaty-
nowej. Muzeum na wykona-
nie zadania otrzymało dofi-
nansowanie ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Samorzą-
du Powiatu Wejherowskie-
go. Część kwoty pochodzi-
ła z budżetu muzeum. Cał-
kowity koszt zakupu wyniósł 
68.334,93 zł.

W roku obecnym wydany 
został album fotograficzny 
prac Augustyna Ziemensa, 
prezentujący dorobek tego 
znakomitego wejherowskie-
go fotografika. Opracowa-
nia publikacji dokonał Ma-
ciej Kurpiewski.

Wejherowa 
dawny czar

GodzINy oTWaRcIa muzeum:Czynne w sezonie – do końca września 2016 r.:Dni powszednie – od 9.00 do 18.00 Soboty, niedziele – od 11.00 do 17.00  (w niedzielę wstęp bezpłatny)www.muzeum.wejherowo.pl58 672 29 56
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Na szlaku znajduje 
się ponad sto obiektów, 
które są świadectwem 
bogatej historii tych te-
renów. Lokalizacja, w ja-
kich położone są dwor-
ki i pałace jest dodatko-
wym atutem, gdyż, ka-
szubskie ziemie raczą 
nas niesamowitymi kra-
jobrazami. Wiele, z bel-
wederów przekształco-
nych zostało na hote-
le, dzięki czemu mamy 
możliwość zatrzymać 
się w nich na dłuższą 
chwilę, a przypałaco-
we restauracje bez wąt-
pienia uświetnią nam 
pobyt. Poszczególne 
punkty szlaku stano-
wią prawdziwe bogac-
two turystyczne tego 
regionu. Wiele zabyt-
ków spowija aura ta-

jemniczości, a niejeden 
wciąż czeka na swoje-
go odkrywcę. Najpięk-
niejsze, najlepiej zacho-
wane i godne polecenia 
obiekty na Szlaku Dwo-
rów i Pałaców Północ-
nych Kaszub to kom-
pleksy w: Wejherowie, 
Zwartowie, Ciekocin-
ku, Prusewie, Bychowie, 
Lisewie, Rzucewie czy 
Godętowie. 

Podróż Szlakiem 
Dworów i Pałaców Pół-
nocnych Kaszub to do-
skonały sposób na spę-
dzanie wolnego cza-
su zarówno dla miło-
śników historii jak i dla 
zwolenników odpo-
czynku w wyjątkowych 
miejscach, które bez 
wątpienia oczarują każ-
dego z gości.

Szlak Dworów i Pałaców 
Północnych KaszubCzy jest jakiś sposób na cofnięcie się w cza-

sie? Być może nie dosłownie, ale taką po-
dróż umożliwia nam „Szlak Dworów i Pa-
łaców Północnych Kaszub”. Dzięki tej tra-
sie i poszczególnych jej punktach, możemy 
wiele dowiedzieć się na temat przeszłości 
regionu oraz na własne oczy zobaczyć za-
pierającą dech w piersiach architekturę. 

GodĘToWo
Gospodarze pałacu zapraszają gości do 

korzystania z noclegów w wyjątkowych 
apartamentach oraz spacerów po urokli-
wym parku, który otacza posiadłość. Istnie-
je możliwość organizacji uroczystości i im-
prez okolicznościowych, wesel, konferen-
cji lub spotkań. Miejsce to jak żadne inne 
nadaje się to tego, gdyż jego historia ściśle 
związana jest z kulturą i sztuką. Już w 1794 
r. ówczesny właściciel, hrabia Lehndorf, 
utworzył w tym miejscu pierwszy teatr na 
Pomorzu. Dziś, odwiedzającym nie braku-
je rozrywek i atrakcji, które czekają na każ-
dym rogu pałacowego dworku. Podnie-
bienia gości zaspokoją pałacowi kucharze, 
którzy, na co dzień dbają o hotelowych go-
ści. Wyjątkowa architektura na długo zapa-
da w pamięci wszystkim, którzy już odwie-
dzali Godętowo. 

LISeWo
Historia Dworku Lisewskiego sięga już XVI 

wieku, wówczas ziemia i majątek Lisewskich 
został podzielony pomiędzy dwie rodziny 

a następnie przekształcony w obiekt dwor-
sko-parkowy. W 2010 r. rozpoczęto reno-
wację i przekształcony został na hotel. Dziś 
jego goście cieszyć się mogą nie tylko pięk-
ną architekturą budynków, wyjątkowym wy-
strojem wnętrz, ale również, co stanowi naj-
większy atut dworu, otaczającą ich przyro-
dą. Atrakcją dla najmłodszych jest mini zoo 
znajdujące się na terenie kompleksu. Miło-
śnicy mocniejszych wrażeń korzystać mogą 
ze strzelnicy. Będąc w okolicy warto również 
odwiedzić hotelową restaurację, specjalizu-
jącą się w daniach regionalnych. 

  cIeKocINKo
 

Pałac w Ciekocinku przyciąga turystów 
z całego świata nie tylko ze względu na wy-
jątkowy hotel i ośrodek SPA, ale również 
ze względu odbywające się w sezonie let-
nim zawody Baltica. Miłośnicy jeździectwa 
w wyjątkowej atmosferze oglądać mogą 
najlepsze okazy koni wielu ras. Nad impre-
zą patronat obejmują m.in.  Porsche, Ben-
tley, Horseware, Veuve Clicquot i wiele in-
nych ekskluzywnych marek. Bez wątpie-
nia jest to wydarzenie, którego nie można 
przegapić.

GodĘToWo

LISeWo

cIeKocINKo



11d o d a t e k  t u r y s t y c z n y  /  E x p r e s s  P o w i a t u  W e j h e r o w s k i e g o

Na terenie byłej jednostki wojsk 
rakietowych, w Dąbrówce koło Lu-
zina, w maju 2015 r. swoją dzia-
łalność rozpoczęły dwa niezwy-
kłe i jedyne w swoim rodzaju mu-
zea, Muzeum Techniki Wojsko-
wej „Gryf” oraz Muzeum Saperskie 
„Explosive”. Ideą obu placówek jest 
dynamiczna prezentacja ekspona-
tów i lekcja żywej historii. Tu nie zo-
baczymy muzealnych sal z wypole-
rowanym parkietem i zakurzonych 
eksponatów, ale za to usłyszymy 

warkot czołgowego silnika, poczu-
jemy zapach prochu i dotkniemy 
rozgrzanego pancerza. 

Muzeum „Gryf” w swoich zbio-
rach posiada pojazdy z czasów II 
wojny światowej, kolekcję zabyt-
kowych ciężarówek, samochodów 
osobowych i transporterów opan-
cerzonych. 

Większość z nich to w pełni spraw-
ne technicznie pojazdy, które czę-
sto biorą udział w inscenizacjach hi-
storycznych, plenerowych widowi-

skach 
batalistycznych czy im-

prezach edukacyjnych, jak rów-
nież w realizacji filmów doku-
mentalnych i fabularnych.

Dodatkową atrakcją jest 
możliwość zwiedzenia Mu-
zeum Saperskiego „Explosive”, 
które posiada bogatą kolekcję 
sprzętu saperskiego do wysa-
dzania i wykrywania min, róż-
nego typu amunicji, bomb czy 
min.

Wizyta w muzeach to 
świetny pomysł na rodzinny 
weekend z historią. 

Muzealne placówki czyn-
ne są codzienne, w godzi-
nach od 10 do 18.

Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” 
oraz Muzeum Saperskie „Explosive” 

2 czołgi T-34/85• 
czołg T-55A• 
replika czołgu Panzerkampfwagen V Panther

• 
działo samobieżne ISU-152

• 
transporter opancerzony OT-810

• 
transporter opancerzony M3A1 Half-Track

• 
2 opancerzone samochody rozpoznawcze BRDM-2

• 
SKOT R2AM• 
trenażer transportera SKOT

• 
pojazd 2P25M - samobieżna wyrzutnia rakiet systemu 2K12 Kub

• 
gąsienicowa spycharka szybkobieżna BAT-M

• 
stanowisko szkoleniowe SJ-01 (trenażer czołgów T-72 / PT-91)

• 
ciężarówki Mercedes-Benz L 1500A, L1500S, L3000S, L4500S, L3500

• 
ciężarówki Opel Blitz 1,5t, Opel Blitz 3t, Magirus-Deutz S3000

• 
samochody osobowe Opel Olimpia, Opel Super 6

• 
ciężarówki Star 25, Star 244L, Star 660M, Star 266

• 
ciężarówki Ził-130, Ził-131, Kraz-255B

• 
samochody terenowe GAZ-67, GAZ-69, UAZ-469, UAZ-452

• 
motocykle BMW R35, M-72

• 
szybowiec Scheibe L-Spatz 55

• 

W kolekcji Muzeum Techniki Wojskowej  znajdują się m.in. następujące eksponaty:
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 „Poczuj Kaszubskiego Ducha” to nowocze-
sna rekreacyjna trasa na mapie Kaszub, która 
dzięki swojej wyjątkowości stała się wizytów-
ką gminy Linia. Całość drogi obejmuje sołectwa 
gminy i liczy ponad osiemdziesiąt kilometrów.

Inspiracją dla jej powstania była książka 
Aleksandra Labudy „Bogowie i duchy naszych 
przodków”. Tytułowi bogowie stali się patrona-
mi poszczególnych punktów trasy. Dzięki Jano-
wi Redzko, lokalnemu artyście, na szlaku stanę-
ło trzynaście trzymetrowych drewnianych po-
dobizn duchów. Poszczególne postacie stały 
się opiekunami każdej z wiosek a dzięki tabli-
com informacyjnym, turyści mają okazję do-
wiedzieć się o jego pochodzeniu, atrybutach 
oraz danym sołectwie.

Wśród „duszków” jest m.in. muzykalny Rét-
nik, który upodobał sobie Linię. Atakuje graj-
ków, podtykając im zaczarowane instrumenty 
lub czarując ich własne. Zakrzewskim patronem 

jest Jigrzan, 
opiekun za-
baw i tań-
ców. Nad Tłu-
czewem czu-
wa Pólnica, 
piękna bogi-
ni pól, a nad 
Miłoszewem 
Damk, duch 
tajemnic 
opiekujący się 
milczkami i odludkami.

„Poczuj Kaszubskiego Ducha” jest trasą, któ-
ra przyciąga rzesze turystów, amatorów pięk-
nych widoków oraz artystów, dla których pięk-
ne krajobrazy stają się inspiracją. 

Udanie się w podróż jej szlakiem staje się 
okazją do lepszego poznania regionu oraz le-
gend z nim związanych.

Poczuj 
kaszubskiego 
ducha
Na Pomorzu nie brakuje amatorów wy-
cieczek pieszych i rowerowych. Specjal-
nie z myślą o nich przygotowano szlak tu-
rystyczny kuszący zwiedzających zarówno 
pięknymi widokami jak i ciekawą historią.

LISTa SołecTW I NazWy duchóW, KTóRe SPoTKamy Na TRaSIe:

Linia•	  – Rétnik, czarodziej   
od instrumentów,
zakrzewo •	 – Jigrzan, opiekun zabaw  
i tańców,
Kętrzyno •	 – Wëkrëkùs, opiekun   
samotników,
osiek•	  – Jablón, opiekun drzew, krzewów 
owocowych oraz ogrodów,
Tłuczewo •	 – Pólnica, piękna bogini pól,
Strzepcz•	  – Grzenia, duch snu   
i sennych marzeń,

Lewinko•	  – Pùrtk, demon swarów i kłótni,
Lewino •	 – Pikon, złośliwy demon, sprawca 
kołtuna i ułomności gnębiących ludzi,
Pobłocie•	  – Szëmich, sprowadzający  
na świat ciszę i łagodny szum,
Smażyno•	  – Bòrowô Cotka, duch borów  
i opiekunka leśnych zwierząt i ptaków,
miłoszewo •	 – Damk, duch tajemnic  
opiekujący się milczkami i odludkami,
Kobylasz-Potęgowo •	 – Lubiczk,   
opiekun miłości,
Niepoczołowice •	 – Nëczk zły duszek,  
wodnik żyjący w morzu, jeziorach  
i rzekach.

Kaszubskie Oko
Obiektem, którego nie wolno pomi-

nąć odwiedzając powiat wejherowski 
jest Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny 
„Kaszubskie Oko”.  Powstał on w ramach 
projektu finansowanego z budżetu gmi-
ny oraz funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 
w czerwcu 2007 r. 

Jego nazwa nie jest przypadkowa, 
ponieważ kompleks z lotu ptaka przy-
pomina kształtem oko. Najważniejszym 
jego elementem jest „źrenica”, czyli 44 
metrowa wieża widokowa, kopiec na 
którym stoi wieża oraz rabaty kwiatowe 
stanowiące „tęczówkę oka”. Pergole roz-
ciągające się wzdłuż ścieżki spacerowej 
symbolizują zarys rzęs. Aby dotrzeć na 
platformę widokową na szczycie wieży, 
trzeba pokonać 212 schodów lub wje-
chać windą. Przy dobrej widoczności 
zobaczymy z wieży Morze Bałtyckie oraz 

morenowe wzgórza Jeziora Żarnowiec-
kiego. Można stąd również dostrzec po-
zostałości po słynnej budowie elektrow-
ni jądrowej. Ciekawostką jest widocz-
ny z wieży, rozległy (122 ha powierzch-
ni) zbiornik górny największej w Polsce 
elektrowni szczytowo-pompowej oraz 
farma  elektrowni wiatrowych.

W „Kaszubskim Oku” można miło i ak-
tywnie spędzić czas z całą rodziną. Na 
terenie kompleksu znajduje się bowiem: 
restauracja, mini pole golfowe i ziem-
ne pole szachowe Dzieciom z pewno-
ścią spodobają się naturalnych rozmia-
rów makiety dinozaurów, Triceratopsa 
i Tyrannosaurusa Rex, oraz makiety Sto-
lemów, kaszubskich siłaczy czy plac za-
baw, zaprojektowany w kształcie pirac-
kiego statku. 

W miesiącu lipcu i sierpniu obiekt 
czynny od 9.00 do 21.00.

Historia nadolskiego skan-
senu zaczyna się wyjątkowo, 
bo w momencie powstawa-
nia Elektrowni Jądrowej. Zmia-
ny zarówno ekologiczne jak 
i zwyczajowe związane z pla-
nowaną inwestycją miały nie-
odwracalnie zmienić kulturę 
nad Jeziorem Żarnowieckim. 
Pomysłem zatrzymania czasu 
miało być muzeum, które stało się 
świadectwem tradycji regionu. Prace 
inwetaryzacyjne oraz konserwatorskie 
wykonywane zarówno przez specjali-
stów, jak i mieszkańców Nadola dały 
niesamowity efekt.

Dziś możemy zwiedzać całość kom-
pleksu muzealnego, w którego skład 
wchodzi między innymi stodoła i cha-
ta (checz gburska), czyli dawniej część 
mieszkalna a, tuż przy niej mieści się 
ogród, wyjątkowo piękny wiosną i la-
tem. Będąc w tamtym miejscu warto 
przyjrzeć się chałupie rybackiej. Klimat, 
jaki stwarzają rozmieszczone na tere-
nie kompleksu piękne przedmioty i rę-
kodzieła pozwalają gościom przenieść 

się 
w zupełnie inne cza-
sy i wyobrazić sobie, jak wówczas wy-
glądało życie codzienne. Muzeum pro-
ponuje zwiedzającym szereg zajęć 
edukacyjnych nie tylko dla najmłod-
szych. W sezonie letnim na gości cze-
kają dodatkowe atrakcje m.in. Dzień 
Chleba i Miodu, gdzie lokalni rzemieśl-
nicy prowadzą sprzedaż własnych wy-
robów i zdradzają niektóre tajniki pro-
dukcji. Skansen warto też odwiedzić 
w dniach trwającego Krancbalu – jar-
marku folklorystycznego lub podczas 
festynu kiszenia kapusty. Skansen jest, 
więc miejscem, które warto odwiedzić, 
zwłaszcza z rodziną.

Skansen „Zagroda Gburska 
i Rybacka” w Nadolu

Strusia farma w Kniewie to 
nie lada atrakcja dla najmłod-
szych. Na wybiegach spotkać 
możemy ponad pięćdziesiąt 
strusi afrykańskich. Przyglą-
dać się możemy zarówno kil-
kudniowym pisklakom jak 
i kilkuletnim okazom. Gdy już 
dobrze poznamy strusią natu-
rę, na farmie odwiedzić może-
my również kozy, króliki, lamy, emu, osły, owce, 
kaczki, kury, gęsi i perliczki, które można karmić 
specjalnie przygotowaną dla nich żywnością. 
Na taki właśnie spacer możemy wybrać się in-

dywidualnie lub też tak jak pro-
ponuje organizator, z przewod-
nikiem, który opowie więcej 
o życiu zwierząt. Sklep znajdu-
jący się na terenie farmy oferu-
je szeroką gamę oryginalnych 
wyrobów m.in. galanterię ze 
strusiej skóry, ozdobne strusie 
pióra, malowane wydmuszki 
i szale boa, które będą świetną 

pamiątką z wycieczki.  Miłośnicy kulinariów po-
winni odwiedzić znajdującą się na terenie kom-
pleksu restauracje, w której spróbować można 
potraw ze strusiego mięsa oraz jaj.

Farma strusi w Kniewie



14 E x p r e s s  P o w i a t u  W e j h e r o w s k i e g o  /  d o d a t e k  t u r y s t y c z n y 

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut

TEKSTY: Ewa Wajs, Natalia Górska

SKŁAD: Jagoda Lezner

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ZDJĘCIA: materiały prasowe

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 
Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65
BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAm
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 27 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,

Jezioro Żarnowieckie, 
jest jednym z największych 
jezior w tym rejonie. Posia-
da bardzo dobrze rozbu-
dowaną infrastrukturę. Nad 
Jeziorem Żarnowieckim ist-
nieją 4 przystanie jachto-
we. Jest doskonałe dla osób 
uprawiających sporty mo-
torowodne, gdyż jako je-
dyne nie posiada strefy ci-
szy. Nad jeziorem miała 
powstać pierwsza w Pol-
sce elektrownia jądrowa, 

ale w 1990 r. budowa zo-
stała przerwana. Obecnie 
znajduje się tu największa 
w kraju elektrownia szczy-
towo-pompowa urucho-
miona w 1982 r. Jezioro jest 
również rajem dla wędka-
rzy, gdyż żyje tu ponad 20 
gatunków ryb.

Jezioro Choczewskie 
mieści się w obrębie Cho-
czewsko-Salińskiego Ob-
szaru Chronionego Krajo-
brazu. Funkcjonuje tu ką-

pielisko i wypożyczalnia 
sprzętu pływającego. Brze-
giem jeziora biegnie tra-
sa rowerowa, a w okoli-
cy Nadleśnictwo Chocze-
wo stworzyło sieć tras kon-
nych. Biegną one zarówno 
po terenach leśnych oraz 
poza nimi. Jezioro jest rów-
nież idealnym miejscem dla 
wędkarzy. Mają na to wpływ 
specjalnie wybudowane 
pomosty oraz występujące 
ryby: lin, leszcz, karp, karaś, 

W miejscowości Osetnik, nie-
daleko Sasina znajduje się la-
tarnia morska Stilo. Określana 
jest mianem jednej z najpięk-
niejszych na polskim wybrze-
żu. Położona na wysokiej, zale-
sionej wydmie, 1000 m od linii 
brzegowej, jest miejscem chęt-
nie odwiedzanym przez tury-
stów. 

Latarnię wybudowano w la-
tach 1904-1906 według projek-
tu niemieckiego architekta Wal-
tera Körtego. Wzniesiono ją na 
szesnastokątnym fundamencie 
z betonu i białego granitu, zaś 
korpus wykonano z gotowych 
elementów metalowych. Po-
czątkowo latarnia miała oświe-
tlenie gazowe, później wymie-
niono je na elektryczne.

W 2006 r., w stulecie otwar-
cia latarni, przeprowadzono 
gruntowny remont, m.in. po-
kryto korpus całkowicie nową 
warstwą farby. Od tej pory trzy 
poziome pasy w kolorach  czar-
nym, białym i czerwonym, są cha-
rakterystyczną cechą latarni Stilo. 
Do obiektu można dotrzeć  pieszo, 

przez sosnowy las lub szlakiem ro-
werowym. 

Latarnię można zwiedzać co-
dziennie od kwietnia do września 
w godzinach od 10 do 17, a w okre-
sie wakacyjnym od 10 do 19.

Turystyka wodna
W słoneczne dni przyjemnie można spędzić czas nad peł-
nym morzem, bądź nad jednym z malowniczych kaszub-
skich jezior. Do chętnie odwiedzanych jezior w tym rejo-
nie należą: Żarnowieckie oraz Choczewskie.

Latarnia 
morska Stilo

płoć oraz szczupak. Obecny 
dzierżawca, Nadleśnictwo 
Choczewo, stara się prowa-
dzić racjonalną gospodarkę 
jeziorową poprzez właści-
we zarybianie, utrzymanie 
tarlisk i prawidłową eksplo-
atację rybacką. Działania te 
gwarantują efektywne po-

łowy przez cały rok. 
Entuzjaści aktywnego 

wypoczynku i amatorzy 
spływów kajakowych mogą 
wybrać się na spływ rzeką 
Redą lub Piaśnicą. Spływ 
Piaśnicą ma charakter re-
kreacyjny, rzeka ma bo-
wiem spokojny nurt. Spływ 

należy do łatwych, co spra-
wia, że daje idealne warunki 
dla początkujących kajaka-
rzy i osób chcących rozpo-
cząć przygodę z kajakiem. 
Bardziej zaawansowani ka-
jakarze mogą spróbować 
swoich sił wybierając się na 
spływ rzeką Redą.

Miłośnicy przyro-
dy spędzający wolny 
czas na Pomorzu ko-
niecznie powinni od-
wiedzić miasto Ru-

mię. Znajduje się tam 
ogromna prowadzo-
na przez państwa Hin-
zów kolekcja sukulen-
tów, które wyróżniają 
się wśród innych roślin 

tym, że potrafią groma-
dzić wodę i zatrzymy-
wać ją w sobie przez dłu-
gi czas. Kaktusiarnia liczy 
około 5000 różnych ga-

tunków roślin. Cieszącym 
się największą popular-
nością jest ogromny okaz 
zwanym „fotelem teścio-
wej”. Jeśli zapragniesz za-
brać do domu nie tylko 
wspomnienia i fotogra-
fie z wystawy, możesz za-
kupić sobie roślinkę i sam 
zatroszczyć się o jego ho-
dowlę.

Miejski Park w Redzie dzięki swoje-
mu urokowi przyciąga nie tylko miesz-
kańców miasta, ale również turystów. 
Jest to miejsce, gdzie z całą rodziną 
możemy spędzić czas na łonie natury. 
Park jest dogodnym miejscem do spa-
cerów, a w razie zmęczenia posłuchać 
możemy śpiewu ptaków na parkowej 
ławeczce. Wspaniałym zakątkiem jest 
niewielka plaża nad rzeką Reda. Daje 
nam możliwość wypoczynku nad wodą, 
a nie lada atrakcją będzie wypatrywanie 
w jej wodach pstrągów i troci. Redzki 
park dba również o amatorów sportów. Dla lubią-
cych adrenalinę powstał skatepark, a dla trenują-

cych siłę i sprawność fizyczną, si-

łownia 
zewnętrzna. W parku znajduje się 

także amfiteatr, gdzie zwłaszcza w sezonie letnim 
odbywają się koncerty i inne atrakcje przyciągają-
ce na teren obiektu całe rodziny.

Redzki park

Rumska 
kaktusiarnia
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KALENDARZ 
NAJWAŻNIEJSZYCH 
WAKACYJNYCH 
WYDARZEŃ I IMPREZ

LIPIEC:
19-24 lipca
Bolszewo

Światowe Dni Młodzieży 
„Festiwal Młodych”

22-24 lipca
Choczewo

XIV Pomorski Zlot Miłośników 
VW Garbusów

23 lipca
Choczewo

Święto Gminy Choczewo

23 lipca
Nadole

Pielgrzymka Wodno-Piesza 
z Nadola do Żarnowca na 
Odpust św. Anny

24 lipca
Bolszewo

Finał ŚDM, msza polowa 
i koncerty

24 lipca
Nadole

XV Nadolski Festyn 
Folklorystyczny „Krancbal”

30 lipca
Bolszewo

Extreme Show z udziałem 
artystów z programu 
„Mam Talent”

SIERPIEŃ:
5-7 sierpnia
Lisewo

Piknik Militarny

7 sierpnia
Wejherowo

Puchar Polski Strongman

7 sierpnia
Rumia

XXIII Jarmark Kaszubski i kon-
cert Zbigniewa Wodeckiego

7 sierpnia
Łebno

XIX Parafialno-Sołecki 
Festyn Rodzinny

15 sierpnia
Bolszewo

Koncert Kamila Bednarka

15 sierpnia
Gniewino

Święto Wojska Polskiego
w „Kaszubskim Oku”

21 sierpnia
Gościcino

Dożynki Gminne

27 sierpnia
Szemud

Wielka Gala Disco Polo

27 sierpnia
Wejherowo

Powiatowy Dzień Sportu

28 sierpnia
Nadole

Dzień Chleba i Miodu

28 sierpnia
Rumia

Rumskie Rio – pokazy tańca 
i warsztaty samby

28 sierpnia
Szemud

Dożynki Powiatowo-Gminne

Od kilku lat na terenie 
powiatu wejherowskie-
go organizowany jest Po-
wiatowy Dzień Sportu. 
W tym roku wydarzenie 
odbędzie się 27 sierpnia 
w wejherowskim parku. 

Celem spotkania jest 
promowanie wszyst-
kich dyscyplin spor-
towych, przed roz-
poczynającym się ro-
kiem szkolnym, aby 
młodzież zachęcić 
do uprawiania róż-
nych konkurencji 
sportowych.

Tegoroczny Puchar Pol-
ski Strongman odbędzie się 7 
sierpnia na stadionie wejhe-
rowskiego Gryfa. Sędzią wy-
darzenia będzie Mariusz Pu-
dzianowski, utytułowany za-
wodnik i wielokrotny  Mistrz 
Świata i Europy. W imprezie 
weźmie udział m.in. wejhe-
rowianin Mateusz Ostaszew-
ski, ubiegłoroczny zwycięzca. 
W tym roku zmieni się formu-
ła zawodów. Zawodnicy będą 
startować w parach. 

Powiatowy Dzień Sportu

Puchar Polski Strongman
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Doroczne Święto 
Gminy Choczewo od-
będzie się 23 lipca. 
W programie imprezy 
przewidziano m.in. wy-
stęp kabaretu „Pod Wy-
rwigroszem”, koncert 
zespołów Max Live, 
MASTERS, Bayer Show 
i Live Band oraz rzeź-
bienie piłą łańcucho-
wą. W ramach wyda-
rzenia w dniach 22-24 
lipca odbywa się XIV 
Pomorski Zlot Miłośni-
ków VW Garbusów.

Święto Gminy Choczewo


