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Język kaszubski 

Mieszkańcy tych terenów to Kaszubi. 
Posługują się językiem kaszubskim, 
którego status prawny uregulowała 
ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniej-
szościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym, definiu-
jąc go jako język regionalny. Do dnia 
dzisiejszego wiele znanych dzieł lite-
rackich, w tym literatura piękna, baj-
ki, wiersze, a także Nowy Testament, 
doczekało się przekładu na język ka-
szubski. 

Herb i flaga

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 używane 
są też żółte flagi, z umieszczonym 
na środku czarnym gryfem. 

Hymn

Kaszubi mają także swój hymn, 
a właściwie dwie pieśni pełniące 
jego rolę. Autorem pierwszej jest 
Hieronim Derdowski, który umie-
ścił ją w swoim poemacie „Ò panu 
Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë 
jachôł”. Popularna kaszubska pieśń 
patriotyczna „Zemia Rodnô” Jana 
Trepczyka, to drugi utwór pełniący 
rolę hymnu. 

Twórczość ludowa

Kaszubi mogą się pochwalić wielo-
ma dziedzinami twórczości ludowej, 
z których najbardziej znany jest haft 
kaszubski, czyli kaszëbsczi wësziwk 
oraz rogarstwo. W hafcie używa się 
kilku kolorów, którym przypisuje 
się odpowiednie znaczenia. Zielony 
odzwierciedla lasy i łąki, niebieski 
morze, niebo i jeziora, a żółty pia-
sek morski i bursztyn. Ponadto uży-
wa się nici czerwonej, czarnej, złotej 
i srebrnej. Wzory haftu bardzo czę-
sto wykorzystywane są na ceramice 
użytkowej lub różnego rodzaju pa-
miątkach. Co roku w Gminie Linia 
odbywa się konkurs haftu, który jest 
największą i najbardziej znaną im-
prezą promującą piękno haftu ka-
szubskiego. Kaszubi znani są także 
z zamiłowania do zażywania tytonio-
wego proszku, zwanego tabaką. Do 
jego przechowywania służą przede 
wszystkim tabakiery wykonywa-
ne z krowiego rogu. Warto również 
wspomnieć o instrumentach uży-
wanych przez kaszubskie zespoły 
ludowe. Do najbardziej popularnych 
należą diabelskie skrzypce i burczy-
bas. Pierwszy przypomina długi kij 
na szczycie którego umieszczona 
jest podobizna brodatego diabła, 
a drugi beczułkę z wystającym pę-
kiem końskiego włosia. 

Wydarzenia kulturalne

Na terenie powiatu wejherowskiego 
odbywa się wiele imprez promujących 
kulturę kaszubską. Jednym z nich jest 
Verba Sacra, czyli wydarzenie podczas 
którego czytane są fragmenty Pisma 
Świętego po kaszubsku. 

Inną formą promocji kaszubszczy-
zny są zjazdy Kaszubów organizowa-
ne od 1999 r. W Powiecie Wejherow-
skim Światowy Zjazd Kaszubów odbył 
się już czterokrotnie, w Wejherowie, 
Redzie, Rumi oraz Luzinie. Zjazdy są 
doskonałą okazją do promocji regio-
nu oraz kultury kaszubskiej, poprzez 
muzykę, stroje i kuchnię regionalną. 
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Kaszuby to jeden z najbardziej atrakcyjnych i cie-
kawych zakątków Polski, który zachwyca piękną 
przyrodą, lazurowymi jeziorami, krętymi rzekami, 
malowniczymi wzgórzami oraz unikalnymi obiek-
tami architektonicznymi. Niepowtarzalność re-
gionu podkreśla również kultura i bogata tradycja 
mieszkańców tych ziem. 

Niezwykły 
region – Kaszuby
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Szlak 
Dworów 
i Pałaców Kaszub 
Północnych Na mapie naszego regionu wciąż jest wie-

le nieodkrytych miejsc, które kuszą nie tyl-
ko widokami, ale też często bogatą historią 
czy ciekawymi zabytkami. Taką atrakcją tu-
rystyczną, wciąż mało znaną, jest Szlak Dwo-
rów i Pałaców Kaszub Północnych, który liczy 
kilkadziesiąt obiektów. 

Wycieczka tym szlakiem będzie niezapomnianą przygodą, połączoną 
z historią pomorskich rodów. Część obiektów na szlaku została odre-
staurowana i pełni różne funkcje, m.in. hotelową i restauracyjną, niektó-
re zaś są obiektami kultury. Wiele z nich udostępniono do zwiedzania, 
lecz nie wszystkie. Warto jednak, nawet jeśli nie będzie można wejść 
do środka, zapoznać się z ciekawą architekturą oraz otoczeniem parko-
wo-ogrodowym, bo każdy z tych zabytków jest wyjątkowy. Wszystkie też 
kryją w sobie wspaniałą historię Kaszub Północnych oraz położone są na 
malowniczych terenach.

Najciekawsze i najlepiej zachowane, a także dostępne dla turystów to: 
pałace w Ciekocinku, Godętowie, Jackowie, Kłaninie, Rekowie Górnym, 
Sasinie, Wejherowie, Zwartowie, dwory w: Bychowie, Borkowie Lębor-
skim, Gościęcinie, Lisewie, Prusewie, Rumi, Salinie oraz zamki w Kroko-
wej i Rzucewie. Obiekty te współpracują ze sobą w ramach unijnego 
projektu Dwory Południowego Bałtyku, któremu przyświeca hasło: Old-
places, new life – czyli stare miejsca, nowe życie. 

Szlakiem podróżować można na różne sposoby: autem, motocyklem, 
bądź rowerem. Wyprawa jednośladem i chęć przejechania całego szla-
ku wiąże się z trzydniową wędrówką. Cała trasa liczy bowiem ponad 200 
km i przebiega przez dwa powiaty: wejherowski i pucki. 

Warto wcześniej, korzystając z dostępnych opracowań dotyczących 
szlaku, ułożyć sobie plan zwiedzania na miarę swoich możliwości czaso-
wych oraz zgodnie z zainteresowaniem. Opisy obiektów ze szlaku znaj-
dziemy na stornach: kaszubypolnocne.pl, pomorskie.travel, czy traseo.pl. 
Dodatkową, nową atrakcją jest usytuowany na bazie tych dwudziestu 
zabytków szlak geocachingowy – dla poszukiwaczy skarbów. 

Tak spędzony czas na pewno przyniesie wiele emocji, a poznane histo-
rie na zawsze pozostaną z nami.

Wejherowo

Borkowo Lęborskie

Bychowo



Wejherowo 
to piękne i zabytkowe miasto, 
położone w sercu Kaszub, w niedużej 
odległości od Trójmiasta i powiązane 
z nim szybką siecią komunikacyjną. 
Zostało założone w 1643 roku 
przez polskiego wojewodę Jakuba 
Wejhera, zaś prawa miejskie uzyskało 
siedem lat później. Liczące obecnie 
niespełna 50 tysięcy mieszkańców 
miasto uznawane jest za perłę na 
mapie północnej Polski, głównie 
ze względu na liczne zabytkowe 
obiekty sakralne. Na tle innych 
pobliskich miejscowości wyróżnia się 
przede wszystkim ciekawą historią 
i niepowtarzalnym klimatem. 

Zabytkowy rynek

Sercem Wejherowa jest rynek z za-
bytkową starówką, które wspólnie 
z zadbanymi kamienicami i uliczka-
mi nadają miastu wyjątkowego cha-
rakteru. W jego centralnym punkcie 
stoi pomnik założyciela Wejherowa 
– Jakuba Wejhera, a w pierzei połu-
dniowej - zabytkowy ratusz będący 
jednocześnie najważniejszym bu-

dynkiem w tej części miasta. 
W obrębie rynku znajduje się 
także fontanna przedstawia-
jąca postać św. Franciszka 
z Asyżu. 

Plac Jakuba Wejhera jest 
również miejscem spotkań 
mieszkańców, odwiedzin turystów 
oraz głównym punktem oficjalnych 
uroczystości, zaś w jego obrębie 
skupiają się liczne kawiarnie 
i restauracje. Wejherowski rynek 
jest nie tylko ozdobą miasta, ale 
również dużą atrakcją turystyczną, 
świadczącą o wielowiekowej tradycji 
Grodu Wejhera. W zależności od 
pory roku zmienia on swój wygląd, 
a deptak niezależnie od dnia czy 
tygodnia zawsze tętni życiem. 

Park Miejski 

Park Miejski im. A. Majkowskie-
go jest wyjątkowo urokliwy przede 
wszystkim ze względu na swoją uroz-
maiconą przyrodę i ukształto-
wanie terenu. To nie tylko ulu-
bione miejsce spacerowiczów, 
ale także turystów, czy choćby 
każdego, kto chce odpocząć 
w Wejherowie. Wypielęgno-
wane ścieżki wejherowskiego 
parku prowadzą między pergo-
lami i klombami, by za chwilę 

zamienić się w drewniane, podświe-
tlane pomosty, po których idzie się 
przez gaj dębów błotnych. Na jego 
skraju jest staw, a po kanałach okala-
jących park pływają łódki. W samym 
sercu zieleni znajduje się duży, atrak-
cyjny plac zabaw dla dzieci. Przez 
park przebiegają trasy Nordic Wal-
king, szlak pieszy PTTK, ścieżka edu-
kacyjna oraz ścieżka zdrowia z urzą-
dzeniami fitness, zaś na parkowym 
tarasie i w amfiteatrze odbywają się 
imprezy kulturalne. 

Wejherowski park został założony 
w XVIII wieku i jest typowym parkiem 
pałacowym w stylu angielskim. Stare 
drzewa, zbiorniki wodne oraz rozle-
głe trawniki przypominają o histo-
rii tego miejsca, która związana jest 
ze znajdującym się w nim Pałacem 
Przebendowskich i Keyserlingków, 
obecnie siedzibą Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. Wejherowski zespół pałacowo-
parkowy łączy również zabytkowe 
centrum miasta i Kalwarię Wejhe-
rowską. Dzięki funduszom z Unii Eu-
ropejskiej udało się przywrócić te 
dawne walory historyczno-przyrod-
nicze. W całej Europie zachowało się 
tylko parę takich kompozycji prze-
strzennych.
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Wejherowo
interesuje turystów

Filharmonia Kaszubska

Siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury jest jednym z najnowocześniejszych bu-
dynków w Wejherowie. Odbywają się tutaj najważniejsze wydarzenia kulturalne. Obiekt 
przyciąga wzrok swoją śmiałą architekturą nawiązującą do kształtu łodzi. Wejherowskie 
Centrum Kultury oferuje przez cały rok bogaty repertuar. Budynek dysponuje salą kon-
certową i teatralną oraz galerią wystawienniczą, a także salą konferencyjną i kawiarnią. 
WCK na bieżąco oferuje nowości kinowe, spektakle teatralne, występy kabaretów oraz 
koncerty muzyczne. W budynku mieści się również sala kinowa wyposażona w najnowo-
cześniejszy sprzęt nagłaśniający i technologię 3D. Na dachu filharmonii znajduje się taras 
widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta. 



Trzy trasy TRInO w Wejherowie

TRInO, czyli Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację dedykowa-

ne są dla wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, jak również osób po-

czątkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą 

(i ewentualnie z kompasem). Trasy opisane są na stronie http://trino.pttk.pl/ 

i noszą nazwy: „Wejrowò wokół Wejera”, „Co Kaszubom w duszy gra” oraz 

„Majkowski nad Cedronem”. Do każdej z nich dołączona jest mapka z histo-

rią, a także ciekawy zestaw pytań do poszczególnych punktów trasy. Idąc lub 

jadąc rowerem z mapą i kompasem po wyznaczonych trasach, mamy okazje 

zdobywać punkty do Odznaki TRInO.

Udział w TRInO polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi na ma-

pie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe według dowol-

nie wybranej przez uczestnika trasy. Swoją obecność na właściwym punkcie 

kontrolnym potwierdza się poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do kar-

ty startowej. 

Na trasach TRInO punktami kontrolnymi są konkretne obiekty stałe (charakte-

rystyczne czy nietypowe), do których zostały ułożone szczegółowe pytania. Po-

twierdzenie obecności przy punkcie odbywa się poprzez wpisanie odpowiedzi 

na zadane pytanie - wynikające z dokładnej obserwacji danego obiektu lub są-

siadującego z nim terenu. Istotne jest więc odnalezienie właściwego miejsca.

Szlakiem Kaszubskich Nut

Kaszëbsczé nótë są jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych elementów kaszubskiego folkloru. 
Pojawiły się na Kaszubach w połowie XIX wieku. 
Pierwotnie śpiewano je po niemiecku, a następnie 
po kaszubsku. W kaszubskiej wersji można rozpo-
znać wpływy czeskich i słowackich wyliczanek. Na 
początku nótë były śpiewane na weselach i uroczy-
stościach. Obecnie są obowiązkowym elementem 
w repertuarze kaszubskich zespołów folklorystycz-
nych i pełnią funkcję rozrywkowo-edukacyjną.

Szlak Alfabetu Kaszubskiego prowadzi przez naj-
ważniejsze zabytki grodu Wejhera. W stolicy po-
wiatu wejherowskiego stanęło dotychczas 14 gra-
nitowych kolumn-rzeźb z wyrytymi fragmentami  
kaszubskich nut. Podążając ich trasą zwiedzimy 
miasto, poznamy najciekawsze miejsca, kulturę, 
czy choćby język kaszubski. Wycieczkę po mie-
ście najlepiej rozpocząć przy kościele św. Anny, 
a zakończyć - w pobliżu Pałacu Przebendowskich 
i Keyserlingków. Dzieło o takim charakterze, jak 
Alfabet Kaszubski, nie występuje nigdzie w Polsce. 
To symbol regionu Kaszub i gratka dla turystów. 

Poznaj miasto 
z przewodnikiem

Każdego roku w lecie organi-
zowane są wycieczki po Wejhe-
rowie i Kalwarii Wejherowskiej. 
Szlak głównych atrakcji miasta 
wraz z Kalwarią Wejherowską – 
perłą wśród obiektów sakralnych 
– można zwiedzić bezpłatnie 
z przewodnikiem od 6 lipca do 30 
sierpnia. Zbiórki odbywają się co-
dziennie o godz. 11 przed pomni-
kiem Jakuba Wejhera. Uczestni-
cy wycieczek będą mieli okazję 
m.in. poznać historię miasta czy 
choćby dowiedzieć się wielu in-
nych ciekawostek. Zgłoszenia 

grup zorganizowa-
nych przyjmowa-

ne są pod nr tel. 
58 677 70 58. 
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Zwiedzaj Wejherowo z aplikacją SmartTour

Wystarczy smartfon i masz już wszystko, aby samodzielnie 
zwiedzić zabytki i poznać najciekawsze miejsca w Wejhero-
wie. Aplikacja SmartTour podsunie informacje o obiekcie, 
w którym się znajdujesz, a także pokieruje do kolejnego punk-

tu wartego odwiedzenia.

SmartTour to przewodnik przeznaczony na telefony komórkowe. Pozwala 
na wybór najciekawszej dla nas trasy turystycznej i oprowadzi po mieście podsuwa-
jąc informacje dotyczące zwiedzanych obiektów czy miejsc. W Wejherowie można już 
zwiedzić w ten sposób zabytki miejskie, Kalwarię Wejherowską, Szlak Nut Kaszubskich 
czy wybrać opcję trasy dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu.

Aplikacja obsługuje również Trójmiasto. Poprzez aplikację można kupić bilety na so-
pockie molo, a docelowo będzie informowała o lokalach gastronomicznych znajdują-
cych się w pobliżu zwiedzanych obiektów.
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Atrakcje 
z Wejherowskim Centrum Kultury

W lipcu oraz na początku sierpnia w galerii Filharmonii Kaszubskiej dla zwie-
dzających będzie dostępna wystawa „Romowie – kolorowe wolne ptaki”, która 
powstała w ramach projektu „Tradycje romskie na Kaszubach”. Ponadto w okre-
sie wakacyjnym organizowane są bezpłatne warsztaty dla dzieci. Odbiór wej-
ściówek odbywa się przez stronę internetową www.bilety.wck.org.pl.

Warsztaty malarskie

W okresie letnich wakacji 
w każdą środę i sobotę, a tak-
że w większość dni słonecz-
nych w godz. ok. 11-15 na wej-
herowskim rynku w pobliżu 
fontanny św. Franciszka moż-
na spotkać grupę malarzy 
ze Stowarzyszenie Plastyków 
im. Stefana Lewińskiego przy 
Zrzeszeniu Kaszubko-Pomor-
skim w Wejherowie. Prowadzą 
oni warsztaty malarskie, w któ-
rych może wziąć udział każdy 
zainteresowany.

Zajęcia malarskie i towarzy-
sząca im wystawa obrazów 
tworzą klimat turystyczny mia-

sta, na co składa się też muzyka różnych artystów grających i śpiewają-
cych na deptaku. Warsztaty mają również walor edukacyjny, a wejherowscy 
plastycy chętnie udzielają wszystkim różnych informacji na temat miasta 
i technik malowania.

Joga 
w parku

Lato sprzyja 
praktykowaniu 
jogi w plenerze. 
W wejherowskim 
parku zajęcia or-
ganizowane są 
w każdą niedzielę 

w godz. 9.30-10.30, aż do 30 sierpnia. Ćwiczenia odbywają się na 
trawniku za Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej. W razie deszczu uczestnicy ćwiczą pod wiatą na małej scenie. 
Na zajęcia należy zabrać ze sobą matę lub koc. Ćwiczenia, które są 
bezpłatne i otwarte dla każdego, prowadzą nauczyciele jogi ze szkoły 
jogi 12 asan.

Graj i zwiedzaj Park Miejski
Wejherowskie Centrum Kultury wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego przygotowały propozycję spaceru po Parku Miejskim w Wejherowie w for-mie mobilnej gry miejskiej. Odmienna niż tradycyjna forma spaceru opracowana została z wykorzystaniem aplikacji ActionTrack. Po jej ściągnięciu, osoby spacerujące po parku będą miały możliwość zwiedzić go zgodnie z wyznaczonymi punktami, w towarzystwie wirtualnego lektora, w wybranym przez siebie czasie. Wspomni on ciekawostki związane z historią parku oraz opowie o otaczającej przyrodzie. Spacer w formie mobilnej gry miej-skiej to ciekawa możliwość spędzenia czasu w parku połączona z edukacją, co gwaran-tuje odkrywczo spędzony czas na świeżym powietrzu dla osób w każdym wieku. Punkt startowy gry to Pałac Przebendowskich i Keyserlingków od strony tarasu. Szczegółowe informacje, w tym wskazówki dotyczące bezpłatnej aplikacji, dostępne są na stronach: www.wck.org.pl oraz www.biblioteka.wejherowo.pl  

Letnia biblioteka

Po raz kolejny w Wejherowie pojawiła się Letnia Biblioteka w Pałacu. Dzię-
ki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, na 
tarasie wejherowskiego pałacu w okresie wakacyjnym zagościł plenerowy 
punkt biblioteczny, który co roku jest letnią enklawą dla miłośników książek. 
Urozmaiceniem tegorocznej edycji Letniej Biblioteki będą różnego rodzaju 
gry mobilne. Znajdzie się w nim zarówno oferta książek do wypożyczenia, jak 
i do czytania na wygodnych parkowych ławkach. Letni punkt biblioteczny 
otwarty będzie w czwartki i piątki w godz. 10 -15.
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Kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych na Duszy i Ciele i Św. Anny 

Fundatorem kościoła był założyciel miasta, 
Jakub Wejher, który w 1643 r. położył kamień 
węgielny pod budowę świątyni. Budynek zo-
stał wzniesiony w latach 1648-1650 i należy do 
najstarszych zabytków Wejherowa. Jest obiek-
tem gotyckim, który posiada barokową fasadę. 
Opiekunami kościoła od setek lat są Francisz-
kanie. Okazują oni ogromną miłość i wdzięcz-
ność do Najświętszej Maryi Panny i to ona jest 
w centrum życia modlitewnego zakonników. 
Dumą świątyni jest obraz Matki Bożej Wejhe-
rowskiej, znajdujący się w bocznym ołtarzu 
kościoła klasztornego. Madonna dzięki łaskom 
jakie udziela parafianom, ogłoszona została 
Uzdrowicielką chorych na duszy i ciele. Dowo-
dem wdzięczności wiernych do Niepokalanej 
są wota ozdabiające mury świątyni. 

Warto dodać, że w podziemiach kościoła znaj-
dują się krypty zasłużonych Wejherowian, rodziny 
założyciela miasta, Przebendowskich, zakonni-
ków i dobrodziejów. Podziemia kościoła stały się 
dostępnym dla zwiedzających miejscem zbioru 
pamiątek z czasów nowopowstałego miasta.

Wejherowskie Sanktuarium to kompleks klasztorny Franciszkanów, w skład 
którego wchodzi kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Duszy 
i Ciele i Św. Anny, Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej oraz Kalwaria 
Wejherowska, nazywana Kaszubską Jerozolimą. 

Ciekawostki kalwaryjskie:
- cała trasa liczy 4,6 km 

- największą kaplicą jest Kościół Trzech Krzyży, 
centralne miejsce nabożeństw kalwaryjskich, 
na uwagę zasługuje celowo wykonane pęknię-
cie ściany, nawiązujące do rozerwanej zasłony 
w świątyni Jerozolimskiej.

- droga krzyżowa obejmuje 14 stacji, zaczy-
nając od Pałacu Piłata a kończąc przy Grobie 
Pańskim

- najstarsza jest kaplica Pierwszego Upad-
ku Chrystusa. Pochodzi  ona z 1649 r. i została 
ufundowana przez księdza Mateusza Judac-
kiego

- Kaplica Grobu Pańskiego jako jedyna jest 
zrobiona z wapienia ciosanego

- Kaplica Spotkanie Chrystusa z Matką Bożą 
ma wyszukany kształt rotundy na planie róży

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
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Duchowa 
stolica Kaszub

Kalwaria Wejherowska 

Ponad 360-letnia jest jednym z najcenniej-
szych zabytków sakralnych Pomorza i obok 
Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest najstar-
szym sanktuarium Męki Pańskiej w Polsce. 

Składa się z 25 barokowych kaplic zlokalizo-
wanych na wejherowskich wzgórzach w połu-
dniowej części miasta. 

Niektóre źródła podają, że odległości między 
kapliczkami równe są odległościom między 
przystankami Drogi Krzyżowej Chrystusa w Je-
rozolimie, a pod każdą z kaplic znajduje się garść 
ziemi świętej. Duchową opiekę nad sanktuarium 
sprawuje Zakon Ojców Franciszkanów. Szcze-
gólną uroczystością, która na Ziemie Wejherow-
skie przyciąga każdego roku rzesze wiernych, 
jest coroczne Misterium Męki Pańskiej. Jest ono 
odwzorowaniem Jezusowej drogi krzyżowej. 
Przebrani w stylizowane stroje aktorzy, będący 
częścią grupy Misterników Kaszubskich, wciela-
ją się w rolę biblijnych postaci. 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej Kalwaria 
Wejherowska została poddana całkowitej reno-
wacji. Po odnowieniu okrzyknięto ją najlepiej 
odrestaurowanym ze środków unijnych zabyt-
kiem w Polsce, a także największą atrakcją tu-
rystyczną Wejherowa.

Tańczące obrazy
Taniec feretronów, czyli świętych obrazów, 

to kaszubska tradycja znana od setek lat. Ten 
unikalny zwyczaj, nieznany w innych regionach 
Polski, jest jednym z ciekawszych lokalnych 
ceremoniałów, z którymi można się spotkać 
w czasie odpustów na Kalwarii Wejherowskiej.

Pielgrzymi przynoszą z sobą, oprócz chorągwi 
i sztandarów, feretrony, czyli przenośne i obu-
stronne obrazy religijne. Feretrony niesione 
są przez cztery osoby, kobiety lub mężczyzn, 
ubranych w strój galowy lub w stroje regio-
nalne. Kłaniają się oni, wykonując feretronem 
znak krzyża i zataczając koło. Wszystkie pokło-
ny są głębokie, wymagają niezłej techniki, siły 
i opanowania.
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W świadomości historycznej miesz-
kańców Kaszub, Piaśnica jest symbolem 
martyrologii ludności pomorskiej w cza-
sie II wojny światowej. Jest to miejsce 
największej masowej zbrodni ludobój-
stwa w województwie pomorskim, która 
została zaplanowana przez najwyższych 
funkcjonariuszy Rzeszy Niemieckiej.

Według szacunków, od jesieni 1939 r. do 
wiosny 1940 r. zginęło tu od 12 do 14 tys. 
osób. Zbrodnia ta była dokonywana pod 
nadzorem SS i gestapo przy użyciu róż-
nych form policyjnych i organizacji para-
militarnej Selbstschutz. W 1944 r. zaczęto 
zacierać ślady. W tym celu przewieziono 
więźniów z obozu Stutthof, by wydobywa-
li ciała pomordowanych i palili je na sto-
sach. Następnie więźniowie ci zostali za-
mordowani, a ich ciała również spalono.

Z powodu spalenia zwłok oraz zniszcze-
nia i wywiezienia dokumentacji do dnia 
dzisiejszego nie jest znana pełna lista 
osób pomordowanych. Większość ofiar 
stanowią osoby pochodzenia polskiego, 
ale także niemieckiego i czeskiego, któ-
rzy sprzeciwiali się polityce Hitlera.

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

Od 1955 r. miejsce ludobójstwa upamięt-
nia pomnik. Z kolei w 2010 r. w lasach 
piaśnickich została zbudowana nowa ka-
plica, pełniąca jednocześnie funkcję po-
mnika. Przypomina ona swoją formą stos 
całopalny. Z tyłu pomnika, na słupach po-
dobnych do pni ułożonych w stos, zosta-
ły wytłoczone wszystkie poznane dotąd 
nazwiska 852 ofiar zbrodni. Umieszczono 
tam także sześć mosiężnych tablic z wy-
rytymi fragmentami książki autorstwa dr 
Barbary Bojarskiej, poświęconej zbrod-
ni w Piaśnicy. W środku stosu została 
umieszczona grupa rzeźb, składająca 
się z dwunastu postaci symbolizujących 
ofiary Piaśnicy.

Uroczystości upamiętniające pomordo-
wanych w lasach piaśnickich odbywa-
ją się co roku w miesiącu kwietniu oraz 
październiku. 

Piaśnica – Kaszubska 
GolgotaLasy położone około 10 km na północ od Wejhero-

wa skrywają mroczną historię II wojny światowej. 
To miejsce męczeństwa oraz pielęgnowania pamięci 
historycznej. 



Nie trzeba podróżować w czasie, by na wła-
sne oczy przekonać się, jakie niegdyś narzędzia 
i sprzęty były w codziennym użyciu, jak wyglą-

dało wnętrze przeciętnej, wiejskiej chaty, do-
wiedzieć się, czym ludzie zajmowali się na co 
dzień. Wystarczy odwiedzić wyjątkowy skansen 
w Nadolu. 

Tu czas dosłownie zatrzymał się. Skansen to 
przede wszystkim zachowane do dziś zabytko-
we budynki oraz przedmioty, jakimi ówcześni 
mieszkańcy posługiwali się na co dzień.

Historia nadolskiego skansenu zaczyna się wy-
jątkowo, bo w momencie powstawania Elektrow-
ni Jądrowej w Żarnowcu. Zmiany, zarówno eko-
logiczne jak i zwyczajowe, związane 
z planowaną inwestycją miały nie-
odwracalnie zmienić kulturę nad 
Jeziorem Żarnowieckim. Pomy-
słem zatrzymania czasu miało być 
muzeum, które stało się świadec-
twem tradycji regionu. Prace in-
wentaryzacyjne oraz konserwator-
skie wykonywane zarówno przez 
specjalistów, jak i mieszkańców 
Nadola dały niesamowity efekt.

Dziś możemy zwiedzać całość 
kompleksu muzealnego, w któ-
rego skład wchodzi między in-
nymi stodoła i chata (checz 
gburska), czyli dawniej część 
mieszkalna, a tuż przy niej mie-
ści się ogród, wyjątkowo piękny 

wiosną i latem. Będąc w tamtym miejscu war-
to przyjrzeć się chałupie rybackiej. Klimat, jaki 
stwarzają rozmieszczone na terenie komplek-
su piękne przedmioty i rękodzieła, pozwalają 
gościom przenieść się w zupełnie inne czasy 
i wyobrazić sobie, jak wówczas wyglądało życie 
codzienne. Muzeum proponuje zwiedzającym 
szereg zajęć edukacyjnych nie tylko dla naj-
młodszych.

Skansen jest, więc miejscem, które warto od-
wiedzić, zwłaszcza z rodziną.
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Chcesz cofnąć się w przeszłość? 
Zobaczyć, jak żyli ludzie przed laty 
i jak wyglądały wiejskie i rybackie 
chaty? Wybierz się do Nadola. 

w powiecie wejherowskim 
znajduje się zabytkowa latarnia 
morska. to jeden z najciekaw-
szych tego rodzaju obiektów na 
wybrzeżu. 

Tutaj czas się 
zatrzymał...

Latarnia morska z ponad 100-letnią historią

Latarnia morska Stilo znajduje się 
w miejscowości Osetnik, niedaleko 
Sasina (gmina Choczewo). Została 
zbudowana ponad 100 lat temu. 
Określana jest mianem jednej 
z najpiękniejszych latarni na pol-
skim wybrzeżu. Położona na wyso-
kiej, zalesionej wydmie, 1000 m od 
linii brzegowej, jest miejscem chęt-
nie odwiedzanym przez turystów. 

Latarnię wybudowano w latach 
1904-1906 według projektu nie-
mieckiego architekta Waltera 
Körtego. Wzniesiono ją na szes-

nastokątnym fundamencie z be-
tonu i białego granitu, zaś korpus 
wykonano z gotowych elementów 
metalowych. Początkowo latarnia 

miała oświetlenie gazowe, później 
wymieniono je na elektryczne.

W 2006 r., w stulecie otwarcia la-
tarni, przeprowadzono gruntowny 

remont, m.in. pokryto korpus cał-
kowicie nową warstwą farby. Od tej 
pory trzy poziome pasy w kolorach 
czarnym, białym i czerwonym, są 
charakterystyczną cechą latarni 
Stilo. Do obiektu można dotrzeć 
pieszo, przez sosnowy las lub szla-
kiem rowerowym. 

Latarnię można zwiedzać co-
dziennie od kwietnia do września 
w godzinach od 10 do 17, a w okre-
sie wakacyjnym od 10 do 19.
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Dzięki temu cały kompleks jest wprost idealnie 
stworzony dla placówki muzealnej o charakterze 
wojskowym, zapewniającej aktywne spędzenie 
wolnego czasu dla całej rodziny lub organizację 
imprezy integracyjnej w militarnym stylu.

Co warto zobaczyć?

Gości wita wielka rakieta przeciwlotnicza wyce-
lowana w niebo, obok budynki koszarowe, a da-
lej w lesie stanowiska wyrzutni i zrekonstruowa-
ny z dbałością o szczegóły schron dowodzenia 
wraz ze stanowiskiem naprowadzania pocisków 
rakietowych. Ale to tylko przedsmak tego, co 
można zobaczyć w „Gryfie”. Kolekcja obejmuje 
obecnie około 100 pojazdów, dział i rakiet, w tym 
słynne z serialu „Czterej pancerni i pies” radziec-
kie czołgi średnie T-34-85, replikę niemieckiej 
„Pantery” znanej z udziału w filmach „Miasto’44” 
i „Czas Honoru”, transportery półgąsienicowe 
Half-Track i OT-810 oraz liczne samochody zabyt-
kowe: Ople, Mercedesy, Ziły, GAZy, Stary z lat 30-
tych po 80-te XX wieku. Perełką w kolekcji jest 
jedno z najstarszych sprawnych i zarejestrowa-
nych aut w Polsce – amerykański Holsman Mo-
del 3 z 1905 roku! Wszystkie eksponaty prezento-
wane są w wiatach, więc zawsze, niezależnie od 
pogody istnieją doskonałe warunki ekspozycji 
dla odwiedzających. 

Pantera czy „Rudy”?

Wizyta w muzeum to nie tylko zwiedzanie. 
Wielką atrakcją jest możliwość przejażdżki prak-
tycznie  wszystkimi pojazdami z muzealnej ko-
lekcji na rozległym poligonie. Niezapomniane 
wrażenia zapewnia wczucie się w rolę czołgisty 
- członka załogi czołgu T-55A z czasów Zimnej 
Wojny lub niemieckiej „Pantery”. Każdy może to 
przeżyć i poczuć moc pancernego kolosa. Licz-
niejsze grupy zwiedzających mogą liczyć na gą-
sienicowego BATa-M, może on zabrać na pokład 
do 32 osób. To jednak nie wszystko. Dla chętnych 
mocnych wrażeń muzeum zapewnia możliwość 

jazdy off-road po poligonie słynnymi samocho-
dami terenowymi 4x4: Mercedes G „Wolf” oraz 
UNIMOG. Muzeum Techniki Wojskowej GRYF 
wypożycza również zabytkowe auta i pojazdy 
wojskowe na rekonstrukcje historyczne, do fil-
mów lub na imprezy okolicznościowe. Wspaniałe 
limuzyny Opel Super 6 i Mercedes-Benz Typ 230 
z 1938 roku są wprost idealne dla młodej pary. 

Zabawy w snajpera i sapera

Koniecznie trzeba zobaczyć największą w Pol-
sce kolekcję bomb, min, granatów, amunicji 
artyleryjskiej i wyposażenia saperskiego zgro-
madzoną na wystawie saperskiej, . Dzieci mogą 
wczuć się w rolę sapera, próbując „rozminować” 

pole minowe lub przejść szkolenie na rzutni gra-
natów. Najmłodsi mogą także sprawdzić swoje 
umiejętności strzeleckie na strzelnicy na broń 
pneumatyczną, a dla chętnych mocniejszych 
wrażeń czeka strzelnica sportowa z dużym wy-
borem broni strzeleckiej.

Na miejscu działa kantyna, więc po wizycie 
w muzeum można smacznie zjeść.

Muzeum techniki wojskowej GrYF
ul. ppłk. ryszarda lubowiedzkiego 2
84-242 dąbrówka k. wejherowa

tel. 667 910 060
e-mail: kontakt@muzeumgryf.pl
www.muzeumgryf.pl

Czołgi 
Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce k. Wejherowa 
należy do największych atrakcji militarnych w północnej Polsce. 
Zlokalizowane jest na rozległym, 15 ha terenie, którego gospoda-
rzem w przeszłości  była jednostka rakietowa, broniąca w czasie 
Zimnej Wojny rejonu Trójmiasta przed atakami lotniczymi. 
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To jeden z najnowocze-
śniejszych parków wodnych 
w Polsce. Otwarty 4 lata temu 
przyciąga rozmaitymi atrak-
cjami. Aquapark w Redzie to 
basen z postumentem mor-
skiego potwora i gigantycz-
nym wiadrem wylewającym 
400 l wody, masażery, bicze 
wodne, zjeżdżalnie (między 
innymi długi, podświetlony 
tunel, który prowadzi przez 
rajskie akwarium z żywymi 
rekinami), płytki basen dla 
najmłodszych ze wspania-
łym okrętem wyposażonym 
w siedem zjeżdżalni, „leniwa 
rzeka” - czyli wodna ścieżka 
o długości 315 metrów, którą 
wraz z nurtem, w otoczeniu 
palm, udajemy się w głąb 
wulkanu, poznając wszyst-
kie niezwykłe atrakcje i wiele 
innych! To idealne miejsce 
na spędzenie wielu godzin 
z całą rodziną i przyjaciółmi 
bez obawy o nudę. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie – 
i najmłodsi, i ci nieco starsi; 
i ci, którzy chcą poczuć daw-
kę adrenaliny, i ci, którzy chcą 
odpocząć i zrelaksować się. 

W kompleksie ponadto 
znajduje się olbrzymie ja-
cuzzi oraz basen imitujący 
fale Bałtyku. Ci, którzy przy-
jemność czerpią przede 
wszystkim z pływania, będą 
mogli skorzystać z basenu 
sportowego z wydzielony-
mi torami. Natomiast po-
rządny zastrzyk adrenaliny 
zapewni fanom ekstremal-
nych doznań zjeżdżalnia 
– Ultra Speed, która przez 
około sześć metrów wiedzie 
niemal pionowo w dół. Naj-

większą atrakcją są oczywi-
ście prawdziwe rekiny, od 
których goście Aquaparku 
oddzieleni są tylko warstwą 
cienkiej szyby. Do Redy 
przyjechały one z odległej 
Sri Lanki. Kąpiel, gdy za 
przezroczystą ścianą pływa-
ją jedne z najgroźniejszych 
drapieżników świata, robi 
ogromne wrażenie.

Odwiedzając powiat wej-
herowski warto więc wybrać 
się do Aquaparku w Redzie, 
by przeżyć niezwykłą, wod-
ną przygodę. Warto dodać, 
że w kompleksie znajduje 
się o wiele więcej atrakcji. 
Można tu zobaczyć żywego 
krokodyla i pytona, nakar-
mić papugi, zjeść pyszny 
obiad, obejrzeć film w 7D, 
a nawet podriftować. 
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Wodny park 
z rekinami

Stolemy – 
kaszubskie 
olbrzymy

Legenda głosi, że zanim Ka-
szubami całkowicie zawładnął 
człowiek, krainą rządziły stole-
my. Podobni byli do ludzi, lecz 
znacznie przewyższali ich wzro-
stem. Jedyną przewagą, jaką miał 
nad nimi człowiek, była mądrość. 
Z czasem stała się ona kluczowa, 
a olbrzymy zamieniły się w skały. 
Dziś spotkać ich możemy na tere-
nie gminy Gniewino. Tak jak i lu-
dzie tak i stolemy, charakteryzują 
się wyjątkowością i różnorodno-
ścią. Stolem „Kaszub” zaprzyjaź-
niony ze Stolemem „Piłkarzem” 
witają gości przy bramie wjaz-
dowej do Gniewina. „Rybaków” 
i „Rolników” spotkamy spacerując 

w Nadolu, 
gdzie mieści się „Stolemowa Gro-
ta”. A stolemową rodzinę zoba-
czymy z „Kaszubskiego Oka”. Bez 
wątpienia warto znaleźć wszyst-
kie 15 figur rozmieszczonych na 
terenie gminy Gniewino.

Tak, to nie pomyłka - nie trzeba wybierać się 
do Afryki, by spotkać te niezwykłe zwierzęta. 
Wystarczy odwiedzić strusią farmę w Knie-
wie (w gminie Wejherowo). Jest to nie lada 

atrakcja, nie tylko dla najmłodszych. Na wybiegach spotkać możemy 
kilkadziesiąt strusi afrykańskich. Przyglądać się możemy zarówno kil-
kudniowym pisklakom jak i kilkuletnim okazom. Gdy już dobrze pozna-
my strusią naturę, na farmie odwiedzić możemy 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 indywidualnie lub też - jak 
proponuje organizator - z przewodnikiem, który opowie więcej o życiu 
zwierząt. Sklep znajdujący się na terenie farmy oferuje szeroką gamę 
oryginalnych wyrobów m.in. galanterię ze strusiej skóry, ozdobne stru-
sie pióra, malowane wydmuszki i szale boa, które będą świetną pamiąt-
ką z wycieczki. Miłośnicy kulinariów powinni odwiedzić znajdującą się 
na terenie kompleksu restauracje, w której spróbować można potraw 
ze strusiego mięsa oraz jaj.

Gigantyczne ptaki, 
które... nie latają

Są największe na świecie, bardzo szybko bie-
gają, zaskakują wyglądem (mają bardzo małe 
głowy na długiej, cienkiej szyi) i pomimo tego, 
że mają skrzydła, to nie latają – tak, mowa 
o strusiach. Można je bliżej poznać w powiecie 
wejherowskim!

Czy wyobrażałeś sobie kiedykolwiek, że kąpiesz się 
w przejrzystej wodzie, a wokół pływają... rekiny? Aby speł-
nić to marzenie, wystarczy odwiedzić Aquapark w Redzie. 
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Głównym składnikiem potraw 
są ryby, które przygotowuje się 
na wiele różnych sposobów. 
Smażone, wędzone, w zalewie 
lub galarecie. W menu goście 
znajdą szeroki wybór dań ze 
śledzi, węgorzy, szprotów i dor-
szy. Nieodłącznymi  produkta-
mi, wykorzystywanymi w kuch-
ni kaszubskiej, są także grzyby, 
leśne jagody, warzywa, drób 
i dziczyzna. Wiele z tych potraw wpi-
sanych jest na listę potraw tradycyjnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na liście 
znajdują się wyłącznie produkty stanowiące 
element dziedzictwa kulturowego regionu, 
które wytwarzane są tradycyjnymi metodami 
wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat. 

Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa była 
pierwszą osobą z terenu powiatu wejherow-

skiego, któ-
rej przepis 
na „Kaczkę 
po Pomor-
sku” wpisany 
został na listę 
p r o d u k t ó w 
tradycyjnych 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Turyści coraz częściej sięgają po takie lokalne 

produkty, doceniając ich unikatowe właściwo-
ści i wysoką jakość.

Kuchnia 
kaszubska
Jednym z elementów kultury regionalnej jest kuchnia 
kaszubska, która wykorzystuje bogactwo tutejszych 
lasów, jezior, sadów, łąk, pól  i mórz. Dania charaktery-
zują się prostotą i niezwykłą kompozycją smaków. 

Lista produktów tradycyjnych 
z powiatu wejherowskiego:

1. Kaczka po pomorsku 
2. Nalewka jagodowa
3. Borówka z gruszką po pomorsku
4. Żurawina z jabłkiem i chrzanem
5. Pasztet z pomuchla
6. Smalec ze skwarkami
7. Śledź solony z beczki 

      w zalewie słodko-kwaśnej
8. Borowiki suszone w śmietanie
9. Amoniaczki 
10. Śledź bałtycki po rybacku 
11. Pùlwerkùch/ dëszny kùch
12. Kaszubski kuch marchewny
13. Choczewskie wino z dzikiej róży
14. Wołowina szmurowana po kaszubsku
15. Kiełbasa choczewska
16. Szynka z kołnierzykiem

Spójrz na Kaszuby z góry!

I nie trzeba od razy wybierać się 
do Afryki, by spotkać te niezwykłe 
zwierzęta. Wystarczy odwiedzić 
strusią farmę w Kniewie (w gmi-
nie Wejherowo). Jest to nie lada 
atrakcja, nie tylko dla najmłod-
szych. Na wybiegach spotkać 
możemy kilkadziesiąt strusi afry-

kańskich. Przyglądać się możemy 
zarówno kilkudniowym piskla-
kom jak i kilkuletnim okazom. 
Gdy już dobrze poznamy strusią 
naturę, na farmie odwiedzić mo-
żemy również kozy, króliki, lamy, 
emu, osły, owce, kaczki, kury, gęsi 
i perliczki, które można karmić 

Jest takie miejsce, z którego można podziwiać piękno Kaszub 
z zupełnie innej perspektywy. przepiękna panorama, malownicze 
wsie i kaszubskie lasy – to wszystko można zobaczyć „z lotu ptaka”, 
stojąc na tarasie 44-metrowej wieży widokowej.  





Bogactwo flory i fauny

Zróżnicowany krajobraz ziemi wejherowskiej oraz 
bogactwo flory i fauny sprawiają, że jest to atrak-
cyjny teren pod względem turystycznym. Znajduje 
się tu ok. 230 pomników przyrody, 11 rezerwatów 
przyrody, 29 użytków ekologicznych, 46 jezior, rzeki 
i strumienie oraz 17 km odcinek morskiej linii brze-
gowej. Znaczna część Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego usytuowana jest właśnie w granicach 
powiatu wejherowskiego. Wyznaczone są tu spe-
cjalne obszary ochrony siedlisk i ptaków. Wartym 
wymienienia kompleksem leśnym jest Puszcza 
Darżlubska o powierzchni około 15 tys. ha. To teren 
niezwykle zróżnicowany przyrodniczo, ponadto 
przez Puszczę przebiegają szlaki turystyki pieszej, 
ścieżki rowerowe i trasy do jazdy konnej. 

Zwiedzając powiat wejherowski warto odwiedzić 
również wieżę widokową na Jeleniej Górze (na 
zdjęciu), z której możemy obserwować pradolinę 
rzeki Łeby.

Wypoczywaj aktywnie

Dzięki realizowanym od lat działaniom władz 
samorządowych, w powiecie wejherowskim roz-
budowana została infrastruktura i bogate zaple-
cze sportowe. Znajdują się tu ogólnodostępne 
strefy rekreacji, funkcjonują Ośrodki Sportu i Re-
kreacji oferujące liczne zajęcia sportowo-rekre-
acyjne i imprezy plenerowe, zwiększa się liczba 
ogólnodostępnych boisk oraz innych obiektów 
służących aktywnemu spędzaniu czasu. O kon-
dycję fizyczną i sylwetkę można zadbać tak-
że na basenie. Kryte pływalnie w Wejherowie, 
Rumi i Gniewinie oferują lekcje pływania, aqua 
aerobik oraz wydzielone tory dla najmłodszych 
użytkowników. Nie brakuje również siłowni ze-
wnętrznych, tras do uprawiania nordic walkin-
gu, tras pieszych, ścieżek rowerowych czy trak-
tów konnych. 

Ponadto każdego roku w powiecie wejherow-
skim organizuje się szereg imprez promujących 
aktywność fizyczną. 

Relaks nad wodą

W słoneczne dni przyjemnie można spędzić czas 
nad pełnym morzem, bądź nad jednym z malow-
niczych kaszubskich jezior. 

Jednym z nich jest Jezioro Żarnowieckie. Posiada 
rozbudowaną infrastrukturę, na brzegu są 4 przy-
stanie jachtowe. Jest doskonałe dla osób uprawia-
jących sporty motorowodne, gdyż jako jedyne nie 
posiada strefy ciszy. W wodach jeziora żyje ponad 
20 gatunków ryb.

Jezioro Choczewskie natomiast mieści się w ob-
rębie Choczewsko-Salińskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu. Funkcjonuje tu kąpielisko 
i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Brzegiem 
biegnie trasa rowerowa i sieć tras konnych. Jezioro 
jest idealnym miejscem dla wędkarzy.  

Z kolei entuzjaści aktywnego wypoczynku i ama-
torzy spływów kajakowych mogą wybrać się na 
spływ rzeką Redą lub Piaśnicą. 
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Relaks i aktywny wypoczynek
Zachwycająca przyroda, jeziora, rzeki, plaże oraz doskonałe warunki do 
uprawiania sportu – tak można opisać ziemię wejherowską. 


