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Kaszuby są jednym z najbardziej 
niezwykłych i atrakcyjnych regio-
nów w Polsce. Składa się na to wiele 
elementów – niepowtarzalne walory 
przyrodnicze tego regionu, zabytko-
we obiekty, ale też sami mieszkań-
cy, którzy mają własny język, hymn 
i wyjątkowe tradycje oraz zwyczaje, 
nieznane w innych regionach nasze-
go kraju. 

Kaszubi posługują się językiem ka-
szubskim, którego status prawny 
uregulowała ustawa z 6 stycznia 2005 
r. o mniejszościach narodowych i et-
nicznych oraz o języku regionalnym, 
definiując go jako język regionalny. 
To bardzo istotne: kaszubski nie jest 

gwarą, a właśnie językiem. Wiele zna-
nych dzieł literackich, w tym literatu-
ra piękna, bajki, wiersze, a także Nowy 
Testament, doczekało się przekładu 
na język kaszubski. Kaszubi mają też 
swój herb, flagę i hymn. Herb to czar-
ny gryf na żółtym (złotym) tle, nato-
miast flaga kaszubska jest odzwier-
ciedleniem kolorów z herbu (dwa 
poziome pasy – czarny u góry i żół-
ty u dołu). Co do hymnu to są dwie 
pieśni, pełniące jego rolę. Autorem 
pierwszej jest Hieronim Derdowski, 
który umieścił ją w swoim poemacie 
„Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò 
sécë jachôł”. Popularna kaszubska 
pieśń patriotyczna „Zemia Rodnô” 
Jana Trepczyka, to drugi utwór peł-
niący rolę hymnu.

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 od-
zwierciedla lasy i łąki, niebieski morze, 
niebo i jeziora, a żółty piasek morski 
i bursztyn. Ponadto używa się nici czer-
wonej, czarnej, złotej i srebrnej. Wzory 
haftu bardzo często wykorzystywane 
są na ceramice użytkowej lub różne-
go rodzaju pamiątkach. Kaszubi znani 
są także z zamiłowania do zażywania 

tytoniowego proszku, czyli tabaki. Do 
jej przechowywania służą tabakiery 
wykonywane z krowiego rogu. 

Warto również wspomnieć o in-
strumentach używanych przez ka-
szubskie zespoły ludowe. Do najbar-
dziej popularnych należą diabelskie 
skrzypce i burczybas. Pierwszy przy-
pomina długi kij na szczycie którego 
umieszczona jest podobizna broda-

tego diabła, a drugi beczułkę z wy-
stającym pękiem końskiego włosia. 

Na terenie powiatu wejherowskie-
go odbywa się wiele imprez promu-
jących kulturę kaszubską. Jednym 
z nich jest Verba Sacra, czyli wydarze-
nie podczas którego czytane są frag-
menty Pisma Świętego po kaszubsku. 
Inną formą promocji kaszubszczyzny 
są zjazdy Kaszubów. 

Piękne jeziora, kręte rzeki wijące się pomiędzy wzgórzami i lasami, unikalne 
obiekty architektoniczne i bogata tradycja oraz kultura – to wszystko i wiele 
więcej znajdziemy na Kaszubach. 

Niezwykła przyroda, 
bogata tradycja
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Szlak Dworów i Pałaców 
Kaszub Północnych

Kto chociaż 
raz odwie-
dził Kaszuby, 
ten wie, że to 
kraina pełna 
ukwieconych 
łąk, zielonych 
pagórków, ty-
siąca jezior 
i bajecznych 
lasów. Kaszu-
by Północne 
kuszą także 
bogatą histo-
rią i urokliwy-
mi zabytkami, 
które zachwy-
cają o każdej 
porze roku.

Dwa powiaty – wejherowski i puc-
ki – kryją w sobie dodatkowe skarby 
– perły architektoniczne. Są to za-
bytki położone na Szlaku Dworów 
i Pałaców Północnych Kaszub. Część 
z nich pełni funkcje agroturystycz-
ne, inne oferują pokoje hotelowe lub 
apartamenty na wynajem. W nie-
których znajdziemy basen, stadni-
nę koni, luksusowe spa i elegancką 
restaurację. Możliwość spędzenia 
nocy w miejscach, które pamiętają 
czasy XIV wieku, to atrakcja, której 
nie zaoferuje nam żaden, nawet naj-
bardziej luksusowy, ale współcześnie 
wybudowany hotel. Wśród nich znaj-

dują się dwa obiekty zaadaptowane 
na ośrodki kultury, jeden na muzeum 
oraz trzy budowle, które przechodzą 
gruntowny remont i zostaną urucho-
mione w niedalekiej przyszłości.

Rezydencje są różne, ale wszystkie 
łączy bogata historia i otoczenie na-
tury. Niektóre z nich są owiane ta-
jemniczymi legendami. Jeżeli więc 
marzysz o prawdziwym odpoczyn-
ku – takim, podczas którego zamiast 
dźwięków telewizora i ryku silników 
usłyszysz muczenie krów i cykanie 
świerszczy, a od silnego sygnału Wi-
Fi ważniejsze jest dobre połącze-

nie z samym sobą – wybierz się do 
obiektów znajdujących się na szlaku. 
Gospodarze tych miejsc to przemili 
ludzie, którzy ugoszczą twoją rodzi-
nę jak własną.

Kaszuby Północne skrywają wiele 
tajemnic. Dwory i pałace zachwycą 
każdego, kto potrafi docenić bogac-
two historii i piękno wielowiekowej 
architektury

Dwory i Pałace Północnych Kaszub 
znajdują się na stosunkowo niewiel-
kim obszarze. Objazd po wszystkich 
obiektach to doskonały pomysł na 
kilkudniową wycieczkę samocho-

dową, motocyklową lub rowerową. 
Warto skorzystać ze sprawdzonych 
szlaków rowerowych za pośrednic-
twem stron: traseo.pl lub komoot.
com. Więcej informacji na stronie 
internetowej: kaszubypolnocne.pl 
oraz na: dipp.info

Obiekty te współpracują w ramach 
unijnego projektu SouthBaltic Ma-
nors, czyli Dwory Południowego 
Bałtyku. Celem tego międzynaro-
dowego działania jest rewitaliza-
cja obszarów dworsko-pałacowych 
w takich krajach jak: Szwecja, Dania, 
Niemcy, Polska oraz Litwa.



Kalwaria Wejherowska
– wybitny zabytek architektury
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Kalwaria Wejherowska to miejsce niecodzienne, zaciszne, skła-
niające do zadumy i kontemplacji. 

Szlak Nut Kaszubskich to jedna z atrakcji turystycznych w Wejherowie, 
którą warto zobaczyć. Fragmenty tradycyjnej wyliczanki umieszczone 
w różnych częściach miasta, tworzą trasę wiodącą pośród najpopularniej-
szych atrakcji turystycznych.  

Szlakiem Nut Kaszubskich 
przez Wejherowo

Spacerując ulicami Wejherowa moż-
na natrafić na kolumny z rzeźbami 
popularnej na Kaszubach wyliczanki, 
zwanej nutami kaszubskimi czy ka-
szubskim abecadłem. Podążając za 
kolejnymi elementami piosenki, tu-
ryści odkryją nie tylko całą wyliczan-
kę, ale też samo miasto i jego historię. 
Czternaście postumentów zostało 
tak wkomponowanych w miejską 
przestrzeń, aby przy okazji podróży 
za melodią zaprezentować turystom 
główne atrakcje miasta. 

Powstawaniu szlaku towarzyszy-
ło kilka głównych założeń, jednym 
z nich było ułatwienie zwiedzania 
miasta i poznawanie jego historii 
i tradycji. Wejherowo jest też silnie 
związane z kulturą regionu, stąd za 
elementy prowadzące szlak wybrano 
właśnie kaszubskie nuty.

Od Kościoła św. Anny do 
Pałacu Przebendowskich

Napotkanie na kolumnę z rzeźbą ma 
sugerować bliskość miejsca, w którym 
warto zatrzymać się na dłużej. Począ-
tek szlaku został wyznaczony przy Ko-
ściele św. Anny, najstarszym miejskim 
zabytku, ufundowanym jeszcze przez 
Jakuba Wejhera, założyciela miasta. 
W tym miejscu turyści mogą zobaczyć 
nie tylko świątynię, ale także obraz 
Matki Boskiej Wejherowskiej, z któ-
rym wiążą się znane historie o cudach 
czy krypty, w których spoczywają m.in. 
Wejherowie i Przebendowscy, dobro-
czyńcy miasta i klasztoru. 

Trasa nut kaszubskich została uroz-
maicona i wiedzie nie tylko od za-
bytku do zabytku. Po drodze turyści 
i mieszkańcy podążający za melodią, 

poznają uroki miejskiego krajobra-
zu, zatrzymają się w parkach i w uro-
kliwej okolicy rzeki Cedron, przejdą 
deptakiem Starego Miasta, trafią też 
na Rynek, gdzie znajduje się pomnik 
Jakuba Wejhera i ratusz, w którym 
można zobaczyć m.in. salę trady-
cji, makietę miasta i celę więzienną 
z czasów, gdy dzisiejsza siedziba lo-
kalnych władz była także posterun-
kiem pruskiej policji.

Szlakiem kultury 

Na szlaku znajdują się również naj-
ważniejsze obiekty związane z lo-
kalnym życiem kulturalnym. Na pie-
szych wędrowców czeka nowoczesny 
i oryginalny architektonicznie budy-

nek Filharmonii Kaszubskiej, w któ-
rym swoją siedzibę ma również Wej-
herowskie Centrum Kultury. Z tarasu 
Filharmonii widoczna jest urzekająca 
panorama miasta.

Ostatni przystanek na szlaku stano-
wi Pałac Przebendowskich, w którym 
znajduje się Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
W jego pobliżu znajduje się rzeźba 
Kaszuby siedzącego na ławce, która 
została zainstalowana jako ostatni, 
czternasty drogowskaz szlaku. Obok 
postaci umieszczony został kamień 
z wygrawerowanym całym alfabe-
tem, a także przycisk, który po wci-
śnięciu uruchamia nagranie z wy-
konaniem całej wyliczanki, znanej 
z poszczególnych elementów spoty-
kanych na szlaku. 

Kalwaria zajmuje pięk-
nie położony fragment 
Wejherowa, w gęstym 
parku, na kilku niewiel-
kich wzgórzach. Wej-
herowo, właśnie dzięki 
tej pięknej, zabytkowej 
kalwarii nazywane jest 
duchową stolicą Ka-
szub. Już od ponad 
300 lat Kalwaria Wej-
herowska przyciąga 
do miasta rzesze tury-
stów i pątników. Kal-
waria Wejherowska jest 
główną atrakcją miasta 
Wejherowo i każdego 
roku przyciąga rzesze 
pielgrzymów. 

Cały szlak rozciąga 
się na długości 4,6 km 
a jego przejście zajmu-
je ok. 2,5 godziny. 

Na trasie kalwaryjskiej 
znajduje się 26 siedem-
nastowiecznych kapli-
czek ufundowanych 
przez założyciela mia-
sta Jakuba Wejhera. 

W każdy piątek 
w okresie Wielkiego 
Postu odprawiane jest 
na Kalwarii nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej, 
które przyciąga tłu-
my wiernych. Od 2002 
roku członkowie grupy 

teatralnej „Misternicy 
Kaszubscy” wystawiają 
w Wielkim Tygodniu Mi-
sterium Męki Pańskiej. 
Szczególnie poruszają-
ce są odgrywane sceny 
przybicia Chrystusa do 
krzyża i Jego śmierć.

Kalwarię można zwie-
dzać o każdej porze 
roku. Jest możliwość 
wynajęcia przewodnika 
w klasztorze św. Anny, 
który znajduje się na 
początku trasy kalwa-
ryjskiej. Wejherowo,  
ul. Reformatów 19, tel.: 
58 672 17 55. 
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Lato 
w Wejherowie pełne 

atrakcji
Darmowe wycieczki po 
mieście i ratuszu z prze-
wodnikiem, koncerty let-
nie , kino pod gwiazdami, 
biblioteka w parku – takie 

letnie atrakcje przygo-
towane w Wejherowie. 

Jak podkreśla prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
tegoroczna oferta dla 

mieszkańców Wejherowa 
i turystów będzie różno-

rodna i ciekawa.

Bezpłatne 
wycieczki po Wejherowie i Kalwarii 
Wejherowskiej

Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią 
Wejherowską można zwiedzić bezpłatnie z prze-
wodnikiem od 1 lipca do 22 sierpnia. Zwiedza-
nie rozpoczyna się o godz. 11.00 przy pomniku 

Jakuba Wejhe-
ra. Zgłoszenia 
grup zorga-
nizowanych 
przyjmowane 
są pod nr tel. 
58 677 70 
58.

Park Miejski im. Aleksandra 
Majkowskiego

Park został założony w XVIII w. i jest typowym par-
kiem pałacowym w stylu angielskim. Stare drzewa, 
zbiorniki wodne oraz rozległe trawniki przypominają 
o historii tego miejsca, która związana jest ze znajdu-
jącym się w nim Pałacem Przebendowskich i Keyser-
lingkow, obecnie siedzibą Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Park Miejski to ide-
alne miejsce zarowno do wypoczynku, jak i rozrywki 

dla całej rodziny. Miłośnicy spacerow z pewnością do-
cenią jego uroki. Oprocz cieszących oko zielonych alejek znajdziemy tu 
także stawy, po których można pływać łodką i rowerami wodnymi. Dla 
chcących spędzić czas bardziej aktywnie czekają trasy nordic walking, 

szlak pieszy PTTK, ścieżka edukacyjna oraz ścieżka 
zdrowia z urządzeniami 

fitness. Można zoba-
czyć tutaj także ptaki 
– bieliki i żurawie ko-
roniaste, które prze-
bywają w specjalnie 
przygotowanych dla 
nich wolierach. Praw-
dziwą atrakcją dla 
dzieci jest plac zabaw. 
Do parku warto zajrzeć 
także wieczorem, aby 
zobaczyć pięknie pod-
świetlaną fontannę.

Koncerty 
Letnie w Parku Miejskim

w każdą niedzielę lipca i sierpnia 
o godz. 17.00. prezydent Miasta wej-
herowa i wejherowskie centrum Kul-
tury zapraszają do parku Miejskiego 
im. aleksandra Majkowskiego na dar-
mowe koncerty letnie w ramach cyklu 
„lato z Filharmonią Kaszubską”, które 
będą odbywały się na dolnym tarasie 
– na małej scenie. 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
- Tegoroczna oferta dla mieszkańców Wejherowa i tu-
rystów – pomimo wciąż panującej pandemii koronawi-
rusa - będzie różnorodna i ciekawa. Tradycyjnie wejhe-

rowskie instytucje przygotowały ofertę spędzania czasu 
wolnego dla mieszkańców Wejherowa i turystów. Zapra-

szamy także na koncerty letnie do parku i projekcje filmów 
do Kina pod Gwiazdami. Każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. 

Wejherowskie Kino pod Gwiazdami 

Plenerowe emisje filmów w każdy czwartek lipca (od 1 lipca po-
cząwszy) i sierpnia (ostatni seans 19.08) w Amfiteatrze w Parku 
Miejskim. Seanse pod gołym niebem - początek godz. 21.30. 
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Joga w Parku 

w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 
9.30 odbywać się będzie Joga w parku, 
cykl otwartych spotkań z jogą na świeżym 
powietrzu w wejherowskim parku. 

Lato z piłką na Jamajce

prezydent Miasta wejherowa 
zaprasza dzieci szkół podsta-
wowych na „lato z piłką 2021”. 
zajęcia dla dzieci z klas iii-Vi 

będą odbywały się od 28.06 do 
03.07 oraz od 05-08.07 w godz. 9.30-12.30. 
na boisku „Jamajka ” przy ul. partyzan-
tów. Obowiązują zapisy i pisemna zgoda 
rodziców - do 25 czerwca br. 

Biblioteka Letnia w Pałacu

pasjonaci czytania na świeżym powietrzu 
będą mogli skorzystać z plenerowego punk-
tu bibliotecznego na tarasie wejherowskiego 
pałacu. letni punkt biblioteczny otwarty bę-
dzie w poniedziałki i środy 12.00-18.00, a wtorki 
12.00-16.00. w ramach biblioteki letniej w każ-
dą środę lipca o godz. 17.00 będą odbywały się 
spotkania autorskie z pisarzami. natomiast 
w sierpniowe czwartki odbędą się w godzinach 
popołudniowych dwa wykłady na temat zioło-
lecznictwa oraz spacery po parku, które popro-
wadzi zielarz-fitoterapeuta.

Warsztaty rękodzielnicze 
dla dorosłych w WCK

Wejherowskie Centrum Kultury 
serdecznie zaprasza osoby dorosłe 
na warsztaty rękodzielnicze „Klimat 
boho w Twoim domu” podczas któ-
rych będzie okazja poznać tajniki 
wykonywania dekoracji ściennych 
w stylu BOHO (trzeba wykupić bi-
let – 40 zł). Warsztaty poprowadzi 
Małgorzata Jednoralska–Józewczyk 
- uczestniczka projektów zrzesza-
jących branżę handmade w Polsce 
i Europie. Specjalizuje się w biżute-
rii haftowanej soutache oraz tkanej 
na krośnie. 

Gra mobilna 
„Wsłuchaj się w park”

Wejherowskie Centrum Kultury 
we współpracy z Miejską Bibliote-
ką Publiczną im. Aleksandra Maj-
kowskiego w Wejherowie przy-
gotowały propozycję spaceru po 
Parku Miejskim w Wejherowie,  
w formie mobilnej gry miejskiej 
z wykorzystaniem aplikacji Ac-

tionTrack. Po jej ściągnięciu, osoby spacerujące 
po parku mają możliwość zwiedzenia go zgodnie z wyznaczonymi punkami. 
W wędrówce towarzyszyć będzie wirtualny lektor, który wspomni o licznych 
ciekawostkach z historii parku oraz opowie o otaczającej graczy przyrodzie. 
Spacer trwa około 45 minut. Punkt startowy gry to Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej od strony tarasu. Więcej: https://wck.org.pl

Potańcówka 
Miejska przed ratuszem

15 sierpnia w godzinach od 15.00 do 
22.00 na placu Jakuba Wejhera przed 
ratuszem odbędzie się tradycyjna Po-
tańcówka Miejska, w której do tańca 
będzie przygrywać zespół „CzessBand” 
- warszawska kapela akustyczna . 
W trakcie potańcówki będą odbywały 
się warsztaty florystyczne i swingowe. 



przy ulicy zamkowej 2 w wejherowie, obok Muzeum 
piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej, mieści 
się Książnica prof. Gerarda labudy, w którym znajdują 
się unikatowe zbiory biblioteczne i archiwalne wybit-
nego historyka pochodzącego z Kaszub – prof. Gerarda 
labudy. Obiekt został uroczyście otwarty 1 października 
2020 r. w 10. rocznicę śmierci badacza regionu. 
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Książnica prof. Gerarda Labu-
dy to nowe centrum kultury re-
gionalnej w Wejherowie. Upa-
miętnia postać honorowego 
obywatela Powiatu Wejherow-
skiego prof. Gerarda Labudy, 
wybitnego Kaszuby, historyka 
i mediewisty, który zostawił 
po sobie bogatą spuściznę. 
To ponad 26 tys. publikacji, 
które naukowiec przekazał 
w testamencie wejherowskie-
mu muzeum. W otrzymanych 
zbiorach znalazły się książki 
i czasopisma o różnorodnej 
tematyce, począwszy od li-

teratury dotyczącej regionu 
kaszubsko-pomorskiego, po-
przez zagadnienia z dziedziny 
nauk humanistycznych, po na-
uki ścisłe. Wśród woluminów 
były również starodruki, w tym 
szczególnie cenne dla regionu 
kodeksy, polonica i germanica 
wydane na Pomorzu. Zgroma-
dzenie tej wielkości zbiorów 
w jednym miejscu i możliwość 
korzystania z bezcennych dzieł 
literatury z kolekcji wybitnego 
historyka, stanowi unikatowe 
dziedzictwo kulturowe w wo-
jewództwie pomorskim. 

Książnica prof. 
Gerarda Labudy 

w Wejherowie
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Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hu-

cie na Kaszubach. Szkołę powszechną ukończył w Luzinie, na-
stępnie kształcił się w Gimnazjum Klasycznym im. Jana Sobie-
skiego w Wejherowie.

Po wojnie życie prywatne i zawodowe Gerarda Labudy wiąza-
ło się przede wszystkim z Poznaniem i Uniwersytetem Poznań-
skim, gdzie w latach 1962-1965 był rektorem, a od 1950 r. profe-
sorem. Ponadto od 1951 r. był on członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) i jej prezesem w latach 
1989-1994; od 1964 r. członkiem korespondentem Polskiej Aka-
demii Nauk (PAN), od 1969 członkiem rzeczywistym, a w latach 
1984-1989 jej wiceprezesem. W latach 1958-1961 piastował funk-
cję dyrektora Instytutu Zachodniego. Równocześnie, Gerard 
Labuda podtrzymywał swój związek z regionem oraz ruchem 
kaszubsko-pomorskim, czego najlepszym przykładem jest 
jego zaangażowanie w powstanie oraz działalność Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
gdzie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Naukowej 
przez ponad 20 lat (1969-1990). W 2001 r. otrzymał tytuł Honoro-
wego Obywatela Powiatu Wejherowskiego.

Efektem jego działalności jest około 2000 opublikowanych 
prac, w tym kilkadziesiąt książek, kilkaset rozpraw i artykułów, 
a także drobniejszych prac i recenzji. Dla Kaszubów najcenniej-
szym dziełem Profesora jest napisana w 2006 r. Historia Kaszu-
bów w dziejach Pomorza. T. 1, Czasy średniowieczne, której ko-
lejne tomy sukcesywnie opracowywane i publikowane są przez 
zespół badaczy z Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

Profesor za swój wkład w rozwój nauki polskiej odznaczony 
został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Re-
stituta (1996), nagrodami państwowymi (1949, 1951, 1971) i naj-
wyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego (w 2012 
r., pośmiertnie). Jego pracę doceniono także za granicą, czego 
dowodem są otrzymane przez niego: Nagroda Fundacji im. Al-
freda Jurzykowskiego (USA, 1983) oraz Nagroda J. G. Herdera 
(Austria, 1991). Historyk uzyskał tytuły honoris causa uniwersyte-
tów w Gdańsku (1985), Toruniu (1993), Krakowie (1995), Warsza-
wie (1997), we Wrocławiu (1999) i w Szczecinie (2003).

Gerard Labuda zmarł 1 października 2010 r. Jego ostatnią wolą 
było, by pochować go na Kaszubach. Jego grób znajduje się 
w Luzinie, a księgozbiór i archiwum, niemal w całości mocą te-
stamentu zostało przekazane wejherowskiemu Muzeum.

Książnica powstała przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. Została 
zbudowana na bazie zlokalizowanych 
przy ul. Zamkowej dwóch budynków 
pochodzących z II połowy XIX w., które 
były pozostałościami oficynowej za-
budowy towarzyszącej Pałacowi Prze-
bendowskich i Keyserlingków, a także 
współtworzyły zabytkowe założenia 
pałacowo-parkowe w Wejherowie.

Placówka składa się z dwóch kon-
dygnacji nadziemnych i jednej pod-
ziemnej. W obiekcie znalazły się 
m.in.: magazyn zbiorów prof. Gerarda 
Labudy, nowocześnie zaaranżowana 
sala ekspozycyjna z wystawą stałą, 
która została wyposażona w ele-
menty multimedialne i interaktyw-
ne, trzy sale wystawiennicze stwo-
rzone z myślą o prezentacji wystaw 
czasowych, czytelnia, pracownie oraz 
pomieszczenie edukacyjno-konfe-
rencyjne. Książnica została w pełni 
przystosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycję prze-
prowadzono z dużą dbałością o za-
chowanie elementów historycznych, 
dzięki czemu zwiedzający mogą zo-
baczyć fragmenty zabytkowych fun-
damentów kamiennych wkompono-
wanych w aranżację budynku. 

Książnica prof. Gerarda Labudy pełni 
rolę wielofunkcyjnego ośrodka nauko-
wego, kulturalnego i edukacyjnego. 
Stanowi centrum upowszechniania 
wiedzy i informacji na temat kultury, 
tradycji i historii Kaszub i Pomorza. 

Jest instytucją, która organizuje wy-
stawy promujące regionalnych twór-
ców i ich osiągnięcia, przyczyniając 
się do popularyzacji lokalnego środo-
wiska artystycznego. Współpracuje 
z innymi instytucjami kulturalnymi 
w celu wymiany doświadczeń oraz re-
alizacji wspólnych projektów i przed-
sięwzięć edukacyjnych, propagując 
historię, kulturę i tradycję Kaszubów. 
Służy promocji nauki oraz współpracy 
międzynarodowej w tym zakresie.

Wystawa stała

Kim są Kaszubi? Gdzie leży stolica 
Kaszub? Co stanowi o tożsamości 
Kaszubów? Jakimi językami się po-
sługują? I… kim dla Kaszub był Gerard 
Labuda? Na te oraz wiele innych py-
tań znajdziemy odpowiedź, zwiedza-
jąc wystawę, gdzie historia Kaszub 
opowiedziana jest z perspektywy jej 
rdzennych mieszkańców.

W 1916 roku w jednej z kaszubskich 
wsi przychodzi na świat chłopiec 
o imieniu Gerard, który od wczesnych 
lat dziecięcych za sprawą swej matki 
żywo interesuje się historią.

Ten młody człowiek w wieku kil-
kunastu lat na jednej z wyprzeda-
ży wydawnictw postanawia kupić 
książki, zapoczątkowując tym sa-
mym w swojej domowej bibliotece 
ogromną kolekcję tytułów związa-
nych z dziejami Kaszub i Pomorza. 
Z czasem też Gerard Labuda, sam 
staje się autorem książek oraz bada-
czem interesującej go już w latach 
młodzieńczych tematyki. 

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

To nowa placówka naukowo-
edukacyjna w naszym regionie. 

Upamiętnia postać honorowego 
obywatela Powiatu Wejherowskiego 
prof. Gerarda Labudy, wiedzę o nim 
oraz o dziedzictwie Kaszubów. Zgro-
madzenie tej wielkości zbiorów w jed-
nym miejscu i możliwość korzystania 
z bezcennych dzieł literatury z kolekcji 
wybitnego historyka, stanowi unika-
towe dziedzictwo kulturowe w woje-
wództwie pomorskim.



Głównym składnikiem kuch-
ni kaszubskiej są ryby i nie ma co się dziwić, po-
nieważ Kaszubi od wieków trudnili się rybołów-
stwem. W menu goście znajdą zatem szeroki 
wybór dań ze śledzi, węgorzy, szprotów i dorszy, 
które przygotowuje się na wiele różnych sposo-
bów. Podaje się je smażone, duszone, pieczone, 
wędzone, w zalewie lub w galarecie. Najpopular-
niejszy jest jednak śledź po kaszubsku z cebulą 
i pomidorami. Nieodłącznymi  produktami, wy-
korzystywanymi w kuchni kaszubskiej, są także 
grzyby, leśne jagody, warzywa, drób i dziczyzna. 
Dużą rolę odgrywają również dania mączne –  
placki, racuchy i ciasta, ale też pierogi.

Wiele z tych potraw wpisanych jest od wielu lat 

na listę potraw trady-
cyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Na liście znajdują się wyłącznie 
produkty stanowiące element dzie-
dzictwa kulturowego regionu, które 
wytwarzane są tradycyjnymi me-
todami wykorzystywanymi co naj-
mniej od 25 lat. 

Katarzyna Zacharewicz ze Słajsze-
wa była pierwszą osobą z terenu 
powiatu wejherowskiego, której 
przepis na „Kaczkę po Pomorsku” 
wpisany został na listę produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 

Wizyta na Kaszubach to dobra 
okazja, aby spróbować lokalnych, tra-
dycyjnych potraw i poznać nowe smaki.

Poznaj smaki 
kuchni kaszubskiej
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Kaszubi słyną z własnego języka, pięknych haftów oraz 
z niespotykanej gdzie indziej kuchni. Kaszubskie potrawy 
cechuje przede wszystkim prostota i niezwykła kompo-
zycja smaków. Dania przyrządzane są z produktów lokal-
nych, właściwych dla danej pory roku.
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Muzeum Techniki Wojskowej GRYF należy do 
największych atrakcji militarnych w północnej 
Polsce. Zlokalizowane jest na rozległym, 15 ha te-
renie, którego gospodarzem w przeszłości  była 
jednostka rakietowa, broniąca w czasie Zimnej 
Wojny rejonu Trójmiasta przed atakami lotniczy-
mi. 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 dalej 
w lesie stanowiska wyrzutni i zrekonstruowany 
z dbałością o szczegóły schron dowodzenia wraz 
ze stanowiskiem naprowadzania pocisków rakie-
towych. 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” radzieckie czoł-
gi 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 zabytkowe: Ople, 
Mercedesy, Ziły, GAZy, Stary z lat 30-tych po 80-te 
XX wieku. Perełką w kolekcji jest jedno z najstar-

szych sprawnych i zarejestrowanych aut w Pol-
sce – amerykański Holsman Model 3 z 1905 roku! 
Wszystkie eksponaty prezentowane są w wiatach, 
więc zawsze, niezależnie od pogody istnieją do-
skonałe 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 Polsce 
kolekcję bomb, min, granatów, amunicji artyleryj-
skiej i wyposażenia saperskiego zgromadzoną na 
wystawie saperskiej. Dzieci mogą wczuć się w rolę 
sapera, próbując „rozminować” pole minowe lub 
przejść szkolenie na rzutni granatów. Najmłodsi 
mogą także sprawdzić swoje umiejętności strze-
leckie na strzelnicy na broń pneumatyczną, a dla 
chętnych mocniejszych wrażeń czeka strzelnica 
sportowa z dużym wyborem broni strzeleckiej.

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

Przejedź się 
Ponad 100 pojazdów wojsko-
wych, samochodów zabytko-

wych, dział i rakiet, a także broń, 
umundurowanie i wyposaże-
nie wojskowe. A to tylko część 

z atrakcji, jakie można obejrzeć 
(i nie tylko!) w Muzeum Techniki 
Wojskowej GRYF w Dąbrówce 

k. Wejherowa. 

czołgiem i wojskową ciężarówką!
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Jego nazwa nie jest przypadkowa, 
ponieważ kompleks z lotu ptaka przy-
pomina kształtem oko. Najważniej-
szym jego elementem jest „źrenica”, 
czyli 44 metrowa wieża widokowa, 
kopiec na którym stoi wieża oraz ra-
baty kwiatowe stanowiące „tęczówkę 
oka”. Pergole rozciągające się wzdłuż 
ścieżki spacerowej symbolizują zarys 
rzęs. Aby dotrzeć na platformę wido-
kową na szczycie wieży, trzeba poko-
nać 212 schodów lub wjechać windą. 
Przy dobrej widoczności zobaczymy 

z wieży Morze Bałtyckie oraz moreno-
we wzgórza Jeziora Żarnowieckiego. 
Można stąd również dostrzec pozosta-
łości po słynnej budowie elektrowni 
jądrowej. Ciekawostką jest widoczny 
z wieży, rozległy (122 ha powierzchni) 
zbiornik górny największej w Polsce 
elektrowni szczytowo-pompowej oraz 
farma  elektrowni wiatrowych.

W „Kaszubskim Oku” można miło 
i aktywnie spędzić czas z całą rodzi-
ną. Na terenie kompleksu znajduje 
się bowiem: restauracja, mini pole 

golfowe i ziemne pole szachowe. 
Dzieciom z pewnością spodobają 
się naturalnych rozmiarów makiety 
dinozaurów, Triceratopsa i Tyran-
nosaurusa Rex, oraz makiety Stole-

mów, kaszubskich siłaczy czy plac 
zabaw, zaprojektowany w kształcie 
pirackiego statku. 

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

Wieża widokowa
„Kaszubskie Oko”
Obiektem, którego nie wolno pominąć od-
wiedzając powiat wejherowski jest Kompleks 
Turystyczno-Rekreacyjny „Kaszubskie Oko”.  
Powstał on w ramach projektu finansowanego 
z budżetu gminy oraz funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 
w czerwcu 2007 r. 
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Atrakcje

Znajduje się w miejscowości Oset-
nik, niedaleko Sasina. Określana jest 
mianem jednej z najpiękniejszych na 
polskim wybrzeżu. Zbudowana zosta-
ła w latach 1904-1906 według projektu 
niemieckiego architekta Waltera Körte-
go. Wzniesiono ją na szesnastokątnym 
fundamencie z betonu i białego grani-
tu, zaś korpus wykonano z gotowych 
elementów metalowych. Początkowo 
latarnia miała oświetlenie gazowe, póź-
niej wymieniono je na elektryczne. 

Wysokość wieży: 33,40 m
Wysokość światła: 75,00 m n.p.m. 
Zasięg nominalny światła: 23,50 Mm 
(43,522 km) 
Charakterystyka światła: Błyskowe gru-
powe

W 2006 r., w stulecie otwarcia latarni, 
przeprowadzono gruntowny remont, 
m.in. pokryto korpus całkowicie nową 
warstwą farby. Od tej pory trzy pozio-
me pasy są charakterystyczną cechą 
latarni Stilo. Do obiektu można dotrzeć  
pieszo, przez sosnowy las lub szlakiem 
rowerowym. 

Latarnię można zwiedzać codziennie 
od kwietnia do września w godzinach 
od 10 do 17, a w okresie wakacyjnym od 
10.00 do 19.00. 

ciekawostki:
latarnia jest jedną z dwóch polskich • 

latarni całkowicie metalowych.
obiekt przedstawiono na polskim • 

znaczku pocztowym o numerze kata-
logowym 4092, wydanym przez Pocztę 
Polską, w obiegu od 29 maja 2006 r.

latarnia widnieje w herbie gminy • 
Choczewo.

Latarnia morska Stilo
Wejście na jej szczyt powinno być obowiązkowym punktem wizyty na Ziemi Wejherowskiej, bowiem z jej szczytu roz-

ciąga się piękny widok na okolicę. Pomalowana w trzy charakterystyczne pasy – czarny u dołu, biały pośrodku i czerwony 
na górze, przyciąga wzrok z daleka.

Mapka s. 4 Agencja Reklamowa 
„Mana”.
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Na Kaszubach powitają 
Cię olbrzymy

Strusie to niezwykłe ptaki. Wyróż-
nia je nie tylko ich rozmiar, waga, 
długa szyja i bardzo mała głowa, ale 
też fakt, że jako jedne z nielicznych 
przedstawicieli ptaków na świecie 
pomimo tego, że mają skrzydła, to 
nie latają. 

Żeby je bliżej poznać, nie trzeba pla-
nować podróży na drugi kraniec świa-
ta. Mieszkają bowiem...  w powiecie 
wejherowskim! Tak, to nie pomyłka – 
naprawdę nie trzeba wybierać się do 
Afryki, by na własne oczy zobaczyć 
te niezwykłe zwierzęta. Wystarczy 

odwiedzić strusią farmę w Kniewie 
(w gminie Wejherowo). Jest to nie 
lada atrakcja, nie tylko dla najmłod-
szych. Na wybiegach spotkać może-
my kilkadziesiąt strusi afrykańskich. 
Przyglądać się możemy zarówno 
kilkudniowym pisklakom jak i kil-
kuletnim okazom. Gdy już dobrze 
poznamy strusią naturę, na farmie 
odwiedzić możemy również kozy, 
króliki, lamy, emu, osły, owce, kacz-
ki, kury, gęsi i perliczki, które można 
karmić specjalnie przygotowaną dla 
nich żywnością.

Na taki właśnie spacer możemy wy-
brać się indywidualnie lub też - jak pro-
ponuje 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 strusie pióra, malowa-
ne wydmuszki i szale boa, które będą 
świetną pamiątką z wycieczki. Miło-
śnicy kulinariów powinni odwiedzić 
znajdującą się na terenie kompleksu 
restaurację, w której spróbować moż-
na potraw ze strusiego mięsa oraz jaj.

Wyjątkowe ptaki – są ogromne i nie latają

Prawdziwa podróż w czasie
Jakie przed wiekami narzędzia i sprzęty były w codziennym użyciu? Jak 

wyglądało wnętrze przeciętnej, wiejskiej chaty? Czym ludzie zajmowali 
się na co dzień?

Aby się przekonać, wystarczy pojechać tam, gdzie czas się zatrzymał – 
do skansenu w Nadolu. 

Skansen to przede wszystkim zachowane do dziś zabytkowe budynki oraz 
przedmioty, jakimi ówcześni mieszkańcy posługiwali się na co dzień.

Historia nadolskiego skansenu zaczyna się wyjątkowo, bo w momencie 
powstawania Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. Zmiany, zarówno ekolo-
giczne jak i zwyczajowe, związane z planowaną inwestycją miały nieodwra-
calnie zmienić kulturę nad Jeziorem Żarnowieckim. Pomysłem zatrzyma-
nia czasu miało być muzeum, które stało się świadectwem tradycji regionu. 
Prace inwentaryzacyjne oraz konserwatorskie wykonywane zarówno przez 
specjalistów, jak i mieszkańców Nadola dały niesamowity efekt.

Dziś możemy zwiedzać całość 
kompleksu muzealnego, w któ-
rego skład wchodzi między 
innymi 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 kompleksu piękne przedmioty i rękodzieła, pozwalają gościom 
przenieść się w zupełnie inne czasy i wyobrazić sobie, jak wówczas wy-
glądało życie codzienne. Muzeum proponuje zwiedzającym szereg zajęć 
edukacyjnych nie tylko dla najmłodszych.

Kaszubskie giganty – czyli stolemy. Kim (a może czym?) 
były i gdzie dziś można je spotkać? 

Legenda głosi, że zanim Kaszubami cał-
kowicie zawładnął człowiek, krainą rządziły 
stolemy. Podobni byli do ludzi, lecz znacznie 
przewyższali ich wzrostem. Jedyną przewa-
gą, jaką miał nad nimi człowiek, była mą-
drość. Z czasem stała się ona kluczowa, a ol-
brzymy zamieniły się w skały. Dziś spotkać 

ich możemy na terenie gminy Gniewino. 
Tak jak i ludzie tak i stolemy, charakteryzują 
się wyjątkowością i różnorodnością. Stolem 
„Kaszub” zaprzyjaźniony ze Stolemem „Pił-
karzem” witają gości przy bramie wjazdo-
wej do Gniewina. „Rybaków” i „Rolników” 
spotkamy spacerując w Nadolu.

A stolemową rodzinę zobaczymy z „Ka-
szubskiego Oka”. Bez wątpienia warto 
znaleźć wszystkie 15 figur rozmieszczo-
nych na terenie gminy Gniewino.



Baseny, zjeżdżalnie
i rekiny
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To jeden z najnowocześniejszych 
parków wodnych w Polsce. Redzki 
Aquapark to basen z postumentem 
morskiego potwora i gigantycznym 
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 sie-
dem zjeżdżalni, „leniwa rzeka” - czyli 
wodna ścieżka o długości 315 metrów, 
którą wraz z nurtem, w otoczeniu 
palm, udajemy się w głąb wulkanu, 
poznając wszystkie niezwykłe atrakcje 

i wiele innych. To idealne miejsce na 
spędzenie wielu godzin z całą rodziną 
i przyjaciółmi bez obawy o nudę. Każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie – i naj-
młodsi, i ci nieco starsi; i ci, którzy chcą 
poczuć dawkę adrenaliny, i ci, którzy 
chcą odpocząć i zrelaksować się. 

W kompleksie ponadto znajduje się 
olbrzymie jacuzzi oraz basen imitują-
cy fale Bałtyku. Ci, którzy przyjemność 
czerpią przede wszystkim z pływania, 
będą mogli skorzystać z basenu spor-
towego z wydzielonymi torami. Nato-
miast porządny zastrzyk adrenaliny za-
pewni fanom ekstremalnych doznań 
zjeżdżalnia – Ultra Speed, która przez 

około sześć metrów wiedzie niemal 
pionowo w dół. Największą atrakcją są 
oczywiście prawdziwe rekiny, od któ-
rych goście Aquaparku oddzieleni są 
tylko warstwą cienkiej szyby. Do Redy 
przyjechały one z odległej Sri Lanki. 
Kąpiel, gdy za przezroczystą ścianą pły-
wają jedne z najgroźniejszych drapież-
ników świata, robi ogromne wrażenie.

Odwiedzając powiat wejherowski 
warto więc wybrać się do Aquapar-
ku w Redzie, by przeżyć niezwykłą, 
wodną przygodę. Warto dodać, że 
w kompleksie znajduje się o wiele 
więcej atrakcji. Można tu zobaczyć 
żywego krokodyla i pytona, nakar-
mić papugi, albo zjeść pyszny obiad 
w restauracji. 

Długa kąpiel w basenach, odpoczynek w jacuzzi, 
a może nieco adrenaliny, którą można poczuć, 
spadając w dół ultraszybką, wodną zjeżdżalnią? 
I jeszcze jedno – rekiny pływające wokół. Brzmi 
jak bajka? Nie – to wszystko i wiele więcej moż-
na przeżyć w Aquaparku w Redzie. 

Odpocznij nad jeziorem lub nad morzem

W słoneczne dni przyjemnie można spędzić czas 
nad pełnym morzem, bądź nad jednym z malow-
niczych kaszubskich jezior. Jedna z gmin powiatu 
wejherowskiego - Choczewo - posiada bezpośred-
ni dostęp do morza. Długość linii brzegowej wyno-
si aż 17 km. Niezwykle urokliwe plaże w Lubiatowie, 
Sasinie i Słajszewie odwiedzane są głównie przez 
turystów preferujących ciszę i spokój. Wraz z zale-
sionymi wydmami, które oddzielają przymorskie 
łąki od morza, stanowią one wyjątkowo atrakcyjne 
miejsce do aktywnego wypoczynku i obserwacji 
natury. Nadmorski klimat, kojący szum morza oraz 
spacery morskim brzegiem pozwalają na relaks 
i odpoczynek od zgiełku dnia codziennego. Plaże 

usytuowane są wśród pięknych terenów leśnych, 
gdzie nie brakuje ścieżek pieszych i rowerowych. 
Na wszystkich, których zmęczy leżenie na plaży, 
czeka latarnia morska Stilo.

W słoneczne, wakacyjne dni przyjemnie można spę-
dzić czas także nad jednym z malowniczych kaszub-
skich jezior. Do chętnie odwiedzanych jezior w tym 
rejonie należą: Żarnowieckie oraz Choczewskie. 
Jezioro Żarnowieckie, jedno z największych w tym 
rejonie, posiada bardzo dobrze rozbudowaną infra-
strukturę, w tym 4 przystanie jachtowe oraz molo. 
Jego urok docenią zwłaszcza osoby uprawiające 
sporty motorowodne, gdyż jako jedyne nie posiada 
strefy ciszy. W latach osiemdziesiątych nad jeziorem 
miała powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądro-
wa. Jednak po fali protestów w 1990 r. budowa zo-
stała przerwana. Obecnie znajduje się tu największa 
w kraju elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 
716 MW, która została uruchomiona w 1982 r. Jezioro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żarnowieckie zapewnia nie tylko doskonałe warun-
ki do rekreacji, ale stanowi również raj dla wędkarzy, 
gdyż żyje tu ponad 20 gatunków ryb. Drugim naj-
częściej odwiedzanym przez turystów jeziorem ka-
szubskim jest Jezioro Choczewskie, które mieści się 
w obrębie Choczewsko-Salińskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu. Niedaleko Lubiatowa znajduje 
się Jezioro Kopalińskie, doskonale nadające się do 
uprawiania wędkarstwa oraz sportów wodnych. Je-
zioro otoczone jest pięknym nadmorskim lasem. 

Wakacje, lato, plaża, woda, opalanie się na pla-
ży, kąpiel w chłodnych falach albo łapanie wia-
tru w żagle jachtu... to wszystko jest w zasięgu 
ręki. Powiat wejherowski to przepiękne, kaszub-
skie jeziora, dobrze rozwinięta infrastruktura, 
nadmorski brzeg i przepiękna przyroda. 



Lasy otaczające tą niewielką kaszubską wieś położoną około 10 km od Wejherowa, skrywają mrocz-
ną historię II wojny światowej. To miejsce męczeństwa oraz pielęgnowania pamięci historycznej. 

15d o d a t e k  t u r y s t y c z n y  /  w w w . g w e 2 4 . p l

Piaśnica – miejsce 
martyrologii i pamięci

W świadomości historycznej mieszkańców 
Kaszub, Piaśnica jest symbolem martyrologii lud-
ności pomorskiej w czasie 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 różnych form policyjnych i organizacji para-
militarnej Selbstschutz. W 1944 r. zaczęto zacierać 
ślady. W tym celu przewieziono więźniów z obozu 
Stutthof, by wydobywali ciała pomordowanych i pa-
lili je na stosach. Następnie więźniowie ci zostali za-
mordowani, a ich ciała również spalono.

Z powodu spalenia zwłok oraz zniszczenia i wywie-
zienia dokumentacji do dnia dzisiejszego nie jest 
znana pełna lista osób pomordowanych. Większość 
ofiar stanowią osoby pochodzenia polskiego, ale 
także niemieckiego i czeskiego, którzy sprzeciwiali 
się polityce Hitlera.

Jesienią 1945 r. rozpoczęto badanie rozmiarów 
zbrodni piaśnickiej. Odnaleziono ślady po 30 mogi-
łach, z których zbadano 26. 

Od 1955 r. miejsce ludobójstwa upamiętnia pomnik. 
W 2010 r. w lasach piaśnickich została zbudowana 
nowa kaplica, pełniąca jednocześnie funkcję pomni-
ka. Przypomina ona swoją formą stos całopalny. Z tyłu 
pomnika, na słupach podobnych do pni ułożonych 
w stos, zostały wytłoczone wszystkie poznane dotąd 
nazwiska 852 ofiar zbrodni. Umieszczono tam także 
sześć mosiężnych tablic z wyrytymi fragmentami 
książki autorstwa dr Barbary Bojarskiej, poświęconej 

zbrodni w Piaśnicy. W środku stosu została umiesz-
czona grupa rzeźb, składająca się z dwunastu postaci 
symbolizujących ofiary Piaśnicy.

Każdego roku w Piaśnicy odbywają się uroczysto-
ści upamiętniające ofiary ludobójstwa.

Grób nr 1 masowej zbrodni w piaśnicy

W 1999 r. Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
objęło honorową i instytucjonalną opieką Grób 
Nr 1 na cmentarzu leśnym w Piaśnicy.

Od tego momentu, podczas dorocznych uro-
czystości patriotycznych i religijnych organizo-
wanych w Piaśnicy, urząd dba o mogiłę składa-
jąc pamiątkowe znicze i wiązanki kwiatów.

W 2019 r. grób został odrestaurowany. Podczas 
uroczystości z okazji 80. rocznicy hitlerowskiej 
zbrodni w Piaśnicy, która odbyła się 6 paździer-
nika 2019 r., abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił 
zbiorową mogiłę.

To jedna z dwóch zbiorowych mogił, której hi-
tlerowcy nie spalili w 1944 r. W poświęconym 
Grobie nr 1 znajdującym się niedaleko Grobu nr 
2, łącznie odnaleziono szczątki 305 osób, z cze-
go zidentyfikowano 55 osób.
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