
Kaszuby 24 -25 czerwca 2015 roku. 
 

          Trasa: Toruń – Kartuzy – Chmielno – WieŜyca - Szymbark –     
          Gołubie – Kościerzyna – Będomin – Wdzydze Kiszewskie –   
          Toruń…456km 
 24 czerwca   

• Wyjazd godz.7:30 z parkingu koło kościoła ul. BaŜyńskich 
• Kartuz y (dojazd 189 km.). Zwiedzamy muzeum i zespół klasztorny 
• Chmielno – zwiedzamy Muzeum Kaszubskiej ceramiki Neclów. Ekspozycja obejmuje wyroby 

ostatnich trzech pokoleń (lata 1897-1996) 
• WieŜyca - Podziwianie panoramy Kaszub z wieŜy widokowej im. Jana Pawła II. (329 m n.p.m.) 
• Szymbark –  godz. 14:00 – 15:00 obiad 
• Szymbark – CEPR (Centrum Edukacji i Promocji Regionu)  

1.Dom Sybiraka z łagrem. 

 
Największe zdumienie, wręcz niedowierzanie zwiedzających, wzbudza Dom Sybiraka, czyli 
drewniany dom przywieziony spod Irkucka i na nowo złoŜony w Szymbarku! 
TuŜ obok rozciąga się między brzozami model sowieckiego łagru, zbudowany według schematu 
narysowanego przez grupę Borowiczan – powojennych zesłańców AK. W takim obiekcie jak nasz 
mieściły się 144 osoby, od słupa do słupa spano dziesiątkami w tzw. „szychtach”. Na jedną osobę 
przypadało półtora deski. Jeśli ktoś nie wytrzymywał tych warunków, na jego miejsce pojawiał się 
ktoś inny. 
2. „Stolëmòwi Klawér”  - największy koncertujący fortepian świata - instrument mierzy 6,04 m 
długości, 2,52 m szerokości, 1,87 m  wysokości i waŜy 1,8 ton. 

3.Dom postawiony na głowie - budowla ta ma być alegorią współczesnego świata, w którym 
tradycja i system wartości zostały postawione na głowie. 

4.Bunkier Gryfa Pomorskiego - rekonstrukcja  jednego z bunkrów, naleŜących w czasie okupacji 
do TOW Gryf Pomorski. Udało się zebrać wiele oryginalnych elementów wyposaŜenia, jak i 
osobistych pamiątek, przechowywanych pieczołowicie przez gryfowców. 

 5.Dom powstańca polskiego z Adampola - Najnowszym obiektem na terenie Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku, oddanym do dyspozycji zwiedzających jest Dom z Adampola 
(miejscowość w Turcji). Jest to dar od Polaków – potomków polskich osadników wojskowych, 
uczestników Powstania Listopadowego, Wojny Krymskiej oraz Powstania Styczniowego. 

 6.Dwór Salino - Na terenie Centrum Edukacji w Szymbarku moŜemy zobaczyć replikę dworu, 
z miejscowości Salino koło Wejherowa. 



7. Dom trapera Kaszubskiego z Kanady - Drewniana chata zbudowana została przez pradziadów 
Edda Chippiora - Marianna i Augusta Szczypiorów z Sierakowic, którzy do Kanady wyjechali 
w 1858 roku i osiedlili się w prowincji Ontario. 

 8. Najdłusza deska świata - 10 lat temu w kaszubskim lesie wypatrzyliśmy potęŜną daglezję 
i wycięliśmy numer austriackim drwalom, figurującym w The Guinness Book of Records jako 
właściciele najdłuŜszej deski świata. Do ich rekordu dorzuciliśmy prawie 3 metry i dzięki temu 
ustaliliśmy nowy rekord! Nasza rekordowa deska liczy 36 m i 83 cm!  miała 6-7 cm grubości,  a jej 
waga przekracza 1.100 kg. 

• Gołubie – ogród botaniczny 

• Kościerzyna – zakwaterowanie w Ośrodku „Szarlota” / domki 4-osobowe z 2 sypialniami. 
(Godz.19:00-19:30) 

• Grilll, ognisko:  godz. 20:00 – 22:00 

  25 czerwca   

• Śniadanie 
• Kościerzyna – zwiedzamy: rynek, muzeum kolejnictwa.  

Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie posiada najliczniejszą i wciąŜ rozrastającą się ekspozycję 
pojazdów szynowych w Północnej Polsce. Ponadto, atrakcję stanowi teŜ zabytkowa hala 
parowozowni wraz z pomieszczeniami warsztatowymi. 

• Będomin – Muzeum Hymnu Narodowego 
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie zostało powołane do Ŝycia 17 lipca 1978 r. 
Prezentująca unikatowe zbiory placówka mieści się w XVIII-wiecznym dworku szlacheckim, w 
którym urodził się Józef Wybicki, twórca polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego.  
 
W Muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe: „Józef Wybicki i jego epoka” oraz „Rola 
Mazurka Dąbrowskiego w podtrzymywaniu świadomości narodowej Polaków w XIX i XX wieku”. 
MoŜna tu zobaczyć meble, gobeliny, broń białą i palną, orzełki wojskowe, medale, biŜuterię 
patriotyczną, obrazy, ryciny, rękopisy, archiwalne karty pocztowe, śpiewniki, ekslibrisy czy 
archiwalne wydawnictwa muzyczne dotyczące hymnu polskiego, jak równieŜ jego twórcy. Eksponaty 
pochodzące z XVIII, XIX i XX w. w większości powstały na terenie Polski, jednakŜe część z nich 
pochodzi z Francji, Niemiec, Anglii, Włoch oraz USA. 

• Wdzydze Kiszewskie – Muzeum, Park Etnograficzny, wieŜa widokowa  
Kaszubski Park Etnograficzny to najstarsze muzeum na wolnym powietrzy na ziemiach polskich. 
Park wywodzi się z prywatnego muzeum, załoŜonego w chałupie zakupionej w 1906 przez 
nauczyciela miejscowej szkoły Izydora Gulgowskiego i jego Ŝonę Teodorę. W chałupie tej 
Gulgowscy zgromadzili kolekcję kaszubskich czepców, malarstwa na szkle, mebli i sprzętów 
gospodarskich. W 1932 r. chałupa spłonęła, lecz po paru latach została odbudowana staraniem 
Teodory Gulgowskiej. W 1948 r. Teodora Gulgowska przekazała chałupę wraz z okolicznym terenem 
skarbowi państwa. Od tego czasu skansen powiększał się o kolejne obiekty sprowadzane z Ziemi 
Kaszubskie, a muzeum otrzymało imię jego załoŜycieli - Teodory i Izydora Gulgowskich. 
Obecnie, juŜ ponad 100 -- letnie, Muzeum to 22 ha obszaru połoŜonego nad brzegiem jeziora Gołuń 
zabudowanego obiektami regionalnej architektury. Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, karczmy, młyny, 
kościoły, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze -- 49 obiektów z Kaszub i Kociewia 
świadczą o bogactwie i róŜnorodności wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku. 
Wiernie odtworzone wnętrza wraz z autentycznym wyposaŜeniem, czasowo uruchamiane urządzenia 



gospodarcze i przemysłowe nadają temu miejscu niezwykły klimat, spotęgowany malowniczym 
połoŜeniem i walorami otaczającej przyrody. 

                
• Obiad (w okolicy lub na trasie) 
• Kalwaria Wielewska (jeŜeli będzie czas!!!) 

Jest jedyną Kalwarią w diecezji Pelplińskiej. Powstała z inicjatywy miejscowego proboszcza - 
księdza Szydzika. Zamysł załoŜenia Kalwarii narodził się najprawdopodobniej około roku 1905, 
choć pierwsze starania o pozwolenie na budowę datowane są dopiero na rok 1915. 
 

                    
 

• powrót do Torunia  – około godz. 17:00 – 19:00 

Koszt na  osobę (Emeryta) = 190zł. 
Koszt dla dziecka               = 150zł. 

 
 

 

 
 
 
 
 


