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Drodzy Turyści!
Przekazujemy w Wasze ręce pierwszą edycję Paszportu Turysty 
Powiatu Kościerskiego. Cieszymy się z jego powstania i liczymy, 
że ułatwi Państwu odkrycie i poznanie piękna zakątków i całego  
naszego regionu – Serca Kaszub. 
Mamy nadzieję, że kultura materialna i duchowa Kaszubów, a tak-
że niezwykła gościnność sprawią, że  będziecie do nas wracać.
Kaszubski Park Etnograficzny, Muzeum Ziemi Kościerskiej czy 
Muzeum Akordeonu pozwolą cofnąć się w czasie i poznać praw-
dziwe kaszubskie obyczaje. 
Czy Kaszubi są religijni? Chcąc poznać odpowiedź na to pytanie, 
musicie udać się na wzgórze Białej Góry, do niezwykłej Kalwarii 
Wielewskiej oraz odwiedzić Kościerskie Sanktuaria i urokliwe wiej-
skie kościółki.
Wolny czas na łonie natury? Z rodziną? Aktywnie? Tylko w Sercu 
Kaszub! Farma Strusi Afrykańskich, Wieża we Wdzydzach z wido-
kiem zapierającym dech w piersiach, na pewno dostarczą wie-
lu niezapomnianych wrażeń. Na dokładkę czyste jeziora, piękne 
lasy, mnóstwo tras rowerowych, szlaków kajakowych, pieszych 
i konnych.
To tu poznacie kaszubski alfabet, zażyjecie tabaki, zagracie na 
bazunie, rozsmakujecie się w ruchankach i innych tradycyjnych 
daniach. To wszystko czeka na Państwa  w Powiecie Kościerskim! 
Tylko w tym Paszporcie – mnóstwo informacji i ciekawostek. 

Najaktywniejszych Turystów nagrodzimy niepowtarzalną
ODZNAKĄ TURYSTY.
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IMIĘ

TWOJA FOTOGRAFIA

NAZWISKO

DATA URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS POSIADACZA

1

LOT „Serce Kaszub”, ul. Świętojańska 5, 83-400 Kościerzyna
tel./fax. 58 685 33 87, kom. 790 200 211

e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl, www.lot-sercekaszub.pl
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Muzeum Ziemi Kościerskiej 
w Kościerzynie
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ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680 04 88

www.muzeumziemikoscierskiej.com.pl
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Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie
Siedzibę Muzeum Ziemi Kościerskiej stanowi obecnie Ra-
tusz Miejski - najstarszy istniejący budynek użyteczności 
publicznej w mieście znajdujący się na kościerskim rynku. 
Muzeum prezentuje zbiory z zakresu historii, kultury oraz 
etnografii. Znajdują się tutaj między innymi takie perełki 
jak: księga z 1662 r. zawierająca zbiór listów i komentarzy 
Marcina Lutra do Pisma Świętego,  panorama kościerskiego 
browaru z XIX w., fotel ślubny z 1769 r. oraz igłowa maszyna 
do pisania Franciszka Sędzickiego – Mignon AEG. W 2013 r. 
powstała również ekspozycja stała dotycząca Towarzystwa 
Młodokaszubów. Prezentuje dzieje i dorobek grupy dzia-
łaczy kaszubskich, którzy na początku XX wieku, w związku 
z silną germanizacją tych terenów podjęli działania w celu 
uchronienia rodzimej kultury i rozbudzenia kaszubskiego 
ducha wśród mieszkańców regionu. 
Muzeum Ziemi Kościerskiej posiada dwa oddziały: Muzeum 
Kolejnictwa oraz Muzeum Akordeonu. Istnieje możliwość 
nabycia 1 biletu na 3 muzea.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.muzeumziemikoscierskiej.com.pl.

Ciekawym elementem 
ekspozycji są artefakty 
archeologiczne 
(wytwory ręki ludzkiej) 
z obszaru powiatu 
kościerskiego. 

CIEKAWOSTKA:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Muzeum Akordeonu
Oddział Muzeum Ziemi Kościerskiej
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ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680 04 88

www.muzeumakordeonu.com.pl
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Muzeum Akordeonu w Kościerzynie
Muzeum Akordeonu powstało w sercu Kaszub, gdzie 
muzyka akordeonowa ma długą tradycję. W interesujący 
sposób zaprezentowano w nim blisko 120 instrumentów 
ze zbiorów Pawła Nowaka, pochodzących m.in. z Polski, 
Włoch, Francji, Niemiec i Rosji. Wiele z nich to zachwycające 
kunsztem wykonania unikaty, nie tylko o dużej wartości 
historycznej. Muzeum zaprasza odwiedzających do świata 
muzyki akordeonowej, która towarzyszy gościom podczas 
zwiedzania. Ekspozycja jest nowoczesna, wyposażona 
w kiosk multimedialny, za pomocą którego zwiedzający 
mogą nie tylko zobaczyć i poczytać o każdym 
z instrumentów, ale także posłuchać jaki wydaje dźwięk. 
Wszystkie informacje opracowane zostały w czterech 
językach: polskim, kaszubskim, angielskim i niemieckim. 
Każdy też może spróbować swoich sił w grze na akordeonie.

Muzeum Akordeonu 
to jedyne w Polsce 
i jedno z nielicznych
na świecie muzeum
o tak niespotykanym
profilu.

CIEKAWOSTKA:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Muzeum Kolejnictwa
Oddział Muzeum Ziemi Kościerskiej
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ul. Towarowa 7, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 721 86 31

www.muzeumkolejnictwa.com.pl
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Muzeum Kolejnictwa posiada 
największą ekspozycję 
kolejową w północnej 
Polsce.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji

Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie 
(Parowozownia Kościerzyna)
Jedną z największych atrakcji Kościerzyny, muzealną 
perełką miasta i Pomorza, jest funkcjonujący od 1992 roku 
Skansen „Parowozownia Kościerzyna”, który w 2009 roku 
wszedł w struktury Muzeum Ziemi Kościerskiej i otrzymał 
swoją obecną nazwę – Muzeum Kolejnictwa. W tym 
historycznym miejscu, stanowiącym pierwotnie ważny 
element magistrali węglowej, podziwiać można zabytki 
techniki kolejowej. W zorganizowanej na wolnym 
powietrzu ekspozycji, znajdują się liczne lokomotywy, 
wagony i inne pojazdy szynowe. Wśród nich nie brakuje 
eksponatów unikatowych o ciekawej historii. W ostatnim 
czasie utworzono też nową wystawę stałą, zawierającą 
między innymi ruchomą makietę stacji Kościerzyna 
oraz zrekonstruowany wagon sanitarny z okresu wojny. 
W jej ramach podziwiać można także odnowione wnętrza 
warsztatowe z zachowanym oryginalnym wyposażeniem. 
Powstała ekspozycja poświęcona działalności Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Ekspozycję uzupełniają urządzenia 
multimedialne i kolekcje fotografii. Ponadto, korzystając 
z usługi przewodnickiej, można odbyć przejażdżkę drezyną 
i obejrzeć przejazd linią kolejową z perspektywy maszynisty 
szynobusu w technologii 3D.
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Sanktuaria Kościerskie
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Plac Jana Pawła II, 1,  83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 26 50

e-mail: sanktuarium@sanktuarium.pl
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Parafia św. Trójcy 
w Kościerzynie – to jedyna 
parafia w Europie, na terenie 
której zlokalizowano aż dwa 
Sanktuaria Maryjne.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji

Sanktuarium Matki Boskiej Kościerskiej 
Królowej Rodzin oraz Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Kościerzynie
We wnętrzu kościoła Św. Trójcy znajduje się kaplica Matki 
Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin, w której mieści się 
cudowny obraz przedstawiający wizerunek Maryi trzymającej 
na ręku małego Jezusa. Obraz wykonany został ok. 1610 
roku przez nieznanego autora i stanowi niejako kopię obrazu 
Matki Boskiej Śnieżnej, który znajduje się w Rzymie w Bazylice 
Santa Maria Maggiore. Łaskami słynący obraz już od wieków 
był czczony i uwielbiany przez lokalną społeczność, co 
znacząco przyczyniło się do tego, że w 1998 r. obraz otrzymał 
papieskie korony i od tego momentu Matka Boska Kościerska 
- Królowa Rodzin stała się patronką Kościerzyny, a jej święto 
ustanowiono na pierwszą sobotę lipca. Z kolei w Kościele 
pw. Matki Boskiej Anielskiej znajduje się łaskami słynąca 
pieta – gotycka rzeźba przedstawiająca Maryję trzymającą 
na kolanach martwe ciało Chrystusa. Kult MB Bolesnej 
jest bardzo silny, czego dowodzi m.in. kilkutomowa księga 
podziękowań, wotów i opisy doznanych łask w powrocie do 
zdrowia, wyjścia z nałogów, nawróceń, etc.

9



PASZPORT TURYSTY

AQUA Centrum w Kościerzynie
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ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna 
tel. 58 680 25 99, kom. 722 022 268

www.basen-koscierzyna.pl
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Kaszubskie Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o.
,,AQUA Centrum’’ w Kościerzynie
Zmęczeni wędrówkami po kościerskiej ziemi? A może 
pogoda dziś nie dopisuje? Zapraszamy do „AQUA Centrum” - 
najnowocześniejszego kompleksu sportowo – rekreacyjnego 
na Kaszubach. Aktywna rozrywka gwarantowana! Kompleks 
wyposażony jest w sześciotorowy basen sportowy, basen 
do nurkowania, basen rekreacyjny z biczami, parasolami 
wodnymi i podwodnymi masażami, dwie zjeżdżalnie, jacuzzi, 
salę cardio, siłownię, saunę suchą i łaźnię parową, a także 
gabinety odnowy biologicznej oraz restauracyjkę z pysznymi 
daniami i przekąskami. Dla każdego coś dobrego i zdrowego!

Godziny otwarcia:
Pływalnia, Sauny, Solarium 
codziennie od 9.00 do 22.00
Fitness - Siłownia, Fitness Cardio, Odnowa biologiczna 
codziennie od 9.00 do 21.00

W AQUA Centrum znajduje 
się basen o głębokości 
ponad 4 m, który jest 
idealnym miejscem 
do nauki i doskonalenia 
umiejętności nurkowych.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Stary Browar Kościerzyna
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ul. Słodowa 3, 83-400 Kościerzyna
Recepcja: tel. 58 680 07 71 / 730 700 111 

www.starybrowarkoscierzyna.pl
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Stary Browar Kościerzyna
Stary Browar w Kościerzynie to bez wątpienia jedna z atrakcji 
miasta, łącząca kaszubską tradycję ze współczesną myślą 
dekoratorską, tworząc wyjątkowy klimat. Miejsce, które na 
wiele lat zostało wyłączone z funkcjonowania, na nowo tętni 
życiem. Znowu warzone jest tu tradycyjnymi metodami 
piwo, którego receptura bazuje na tej z czasów świetności. 
W swoich ceglanych murach to magiczne miejsce kryje 
stylowy hotel, oferujący nie tylko eleganckie pokoje, ale 
również strefę relaksu wyposażoną w jaccuzi, sauny i pokój 
do kąpieli piwnej oraz dwie przestronne sale konferencyjne. 
W Starym Browarze znajduje się również restauracja 
serwująca regionalne potrawy w nowoczesnych aranżacjach, 
pizzeria wyposażona w piec opalany drewnem, pub oraz 
niewielkie centrum handlowe.

 „Tajemnice Kościerskiego 
Browaru” to ciekawa 
propozycja wizyty w miejscu 
ze 150 – letnią tradycją. 
Podczas wizyty, odwiedzający 
nie tylko zaciekawią się 
bogatą historią, ale też 
krok po kroku prześledzą 
pracę piwowara i skosztują 
złocistego trunku.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie
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Będomin, 83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 687 71 83

mhn@mng.gda.pl
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Każdego roku w sierpniu 
na terenie MHN odbywa 
się widowisko pod nazwą 
„Batalia Napoleońska” 

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
„Marsz, marsz Dąbrowski! Z ziemi włoskiej do Polski…” Czy 
kiedykolwiek, wyśpiewując te słowa, myśleliście o tym, co 
zainspirowało Józefa Wybickiego do napisania Mazurka 
Dąbrowskiego? Chcąc się tego dowiedzieć, koniecznie trzeba 
odwiedzić Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. 
W szlacheckim dworku z XVII wieku, w którym urodził 
się Wybicki, umieszczono wiele zbiorów. Ekspozycja 
prezentuje życie, działalność publiczną Józefa Wybickiego 
w ostatnich latach Rzeczpospolitej szlacheckiej, w okresie 
powstania kościuszkowskiego oraz tworzenia Legionów 
Polskich we Włoszech. Warto podkreślić, iż jest to jedyne 
na świecie muzeum o takim profilu. Zbiory prezentują lata 
1815-1907, tzn. czasy powstania Królestwa Polskiego, 
powstanie listopadowe, Wiosnę Ludów, powstanie 
styczniowe, rewolucję lat 1905-1907 oraz okres do wybuchu 
pierwszej wojny światowej. Dodatkową atrakcją jest całe 
drzewo genealogiczne rodu Wybickich. Nowością jest 
również ekspozycja unikatowej biżuterii patriotycznej. Dwór 
otoczony jest pięknym parkiem, w którym rosną pomniki 
przyrody. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje liczący 
ponad 400 lat „Dąb Wybickiego”, który zdobył tytuł Drzewa 
Roku 2013 w ogólnopolskim plebiscycie.
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Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach
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Wdzydze, 83-406 Wąglikowice
tel./fax 58 686 11 30

www.muzeum-wdzydze.gda.pl
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Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny 
we Wdzydzach
Początki muzeum we Wdzydzach sięgają 1906 r. Jego twórcy 
Teodora i Izydor Gulgowscy byli założycielami pierwszego na 
ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Urządzili je 
w XVIII-wiecznej gburskiej chałupie. Tam zgromadzili typowe 
dla tego czasu sprzęty domowe i gospodarskie oraz cenną 
kolekcję złotem haftowanych czepców, obrazów malowanych 
na szkle i ceramiki. Obecnie już ponad 100-letnie Muzeum 
to 22 ha obszaru położonego nad brzegiem jeziora Gołuń. 
Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, karczmy, młyny, kościoły, 
budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze – 49 obiektów 
z Kaszub i Kociewia – świadczą o bogactwie i różnorodności 
wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku. Wiernie 
odtworzone wnętrza wraz z autentycznym wyposażeniem, 
czasowo uruchamiane urządzenia gospodarcze i przemysłowe 
nadają temu miejscu niezwykłego klimatu, spotęgowanego 
malowniczym położeniem i walorami otaczającej przyrody.

 Jarmark Wdzydzki to największa impreza 
folklorystyczna na Kaszubach. Od ponad 
40 lat odbywa się na terenie Muzeum w trzecią 
sobotę lipca. To tu poczujecie i niemal dotkniecie 
kaszubskiego ducha – wszechobecny folklor, 
wystawy rękodzieła, prace twórców 
ludowych, regionalne 
smakołyki, śpiewy, tańce, 
występy, konkursy i zabawy 
dla wszystkich.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Wieża widokowa we Wdzydzach
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Wdzydze, 83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 12 15, kom. 607 590 350

www.wdzydze-stanica.pl
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Wieża widokowa we Wdzydzach
Po długich staraniach pracowników Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego oraz dzięki finansowemu wsparciu Eko-
Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na terenie Stanicy Wodnej 
PTTK we Wdzydzach stanęła wieża widokowa o wysokości 
35,6 m i konstrukcji drewnianej z drewna modrzewiowego, 
z trzema platformami widokowymi usytuowanymi na 
wysokości 10, 20 i 30 m. Tuż przy wieży znajduje się 
wiata edukacyjna, w której umieszczono szereg tablic 
informacyjnych na temat Kompleksu Jezior Wdzydzkich jak 
również Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Z wieży można 
podziwiać panoramę Wdzydz i Krzyż Jezior Wdzydzkich 
z licznymi półwyspami i największą wyspą jeziora Wdzydze 
– Ostrowem Wielkim.

„Krzyż Jezior Wdzydzkich” to największy 
kompleks jeziorny na Kaszubach. Ze względu 
na swoje gabaryty – 16km2 powierzchni 
i 70 m głębokości, zwany jest „Kaszubskim 
Morzem”. Na „Wdzydzkim Krzyżu” odbywa 
się wiele zawodów i imprez żeglarskich, 
w tym największa amatorska 
– zwana Pucharem Jezior 
Wdzydzkich. 

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Dziemiany
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Gminne Centrum Informacji Turystycznej
ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany

tel. 58 688 00 27
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Kąpielisko nad jeziorem Rzuno 
w Dziemianach
Dziemiany to urocza wieś kaszubska, leżąca w otulinie 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Bez wątpienia 
największą atrakcją turystyczną Dziemian jest najdłuższa 
na Pomorzu trzydziestometrowa zjeżdżalnia na otwartym 
powietrzu. Przy kąpielisku usytuowane jest nowoczesne  
boisko do gry w siatkówkę plażową. To naprawdę 
fantastyczne miejsce, stworzone do letniego wypoczynku 
nad wodą. Warto zajrzeć także do neobarokowego kościoła 
pw. św. Antoniego w Dziemianach oraz odwiedzić Gminne 
Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się w  dość 
oryginalnym budynku – Chacie Kaszubskiej krytej strzechą, 
wzorowanej na tradycji z niedalekiego Trzebunia.
Odbywają się tu warsztaty rękodzieła ludowego oraz jego 
wystawy.

W kościele pw. św. Antoniego w Dziemianach 
wiszą dwie tablice upamiętniające wizyty dwóch 
prezydentów. 24 kwietnia 1923 r. modlił się tu 
Prezydent Stanisław Wojciechowski, 
a 28 października 1995 r. 
– Prezydent Lech Wałęsa, 
który ofiarował świątyni 
kielich mszalny i patenę.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego 
w Lipuszu

21

ul. Wybickiego 1, 83-424 Lipusz
tel. 58 687 45 81, 58 687 45 77



PASZPORT TURYSTY

Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu
Powstałe w 2002 roku muzeum mieści się w zbudowanym 
w 1865 roku kościele poewangelickim. Do tej pory 
zgromadzono 250 eksponatów. W muzeum znajdują 
się stare sprzęty domowe oraz sprzęty gospodarskie, 
tj.: naczynia kuchenne, magiel, drewniane łóżka, różne 
rodzaje kierzonek, kopanka, 2 młockarnie konne, kamienie 
do śrutownika, wóz konny, cepy, uprzęże konne, orczyki, 
drewniana pompa, cierlica do lnu, drobne narzędzia i wiele 
innych. Ze sprzętów do prac polowych zgromadzono: 
kopankę konną, kilka rodzajów bron, pługi. W muzeum 
zobaczyć można także wóz strażacki z 1913 r., warsztat 
tkacki z początku XX wieku. Podziwiać tu można również 
wiele przedmiotów użytkowych, które już na zawsze zniknęły 
z wiejskich zagród.
Muzeum  można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym.

W oddalonej o 5 km 
od Lipusza miejscowości 
Tuszkowy znajduje się 
owiany ciekawą legendą, 
śródleśny 30 – metrowy 
pomnik przyrody ożywionej 
zwany „Tuszkowską Matką”. 

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Kalwaria Wielewska

23

ul. Derdowskiego 1, 83-441 Wiele
tel. 58 687 34 91, kom. 501 898 728

www.kalwariawielewska.pl
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Kalwaria Wielewska
– kaszubskie sanktuarium Męki Pańskiej – zbudowana 
w latach 1915-1927 według projektu Teodora Mayra 
z Monachium dla upamiętnienia ofiar pierwszej wojny 
światowej. Wielewska Kalwaria leży na malowniczych, 
zalesionych stokach Białej Góry, nad jeziorem 
Wielewskim. W jej skład wchodzą 23 obiekty, w tym 
14 kaplic, 6 kompozycji rzeźbiarskich, święte schody, 
ambona i pustelnia. Kalwaria wkomponowana jest 
w krajobraz z zachowaniem naturalnego otoczenia. 
Samo Wiele to wieś bardzo przyjazna turystom. 
Dogodna infrastruktura, mnóstwo szlaków i punktów 
widokowych, piękne kąpieliska i lasy – to wielkie atuty. 
Wiele słynie także z kultywowania kaszubskich tradycji 
– muzyka, regionalna kuchnia oraz wartości kulturowe 
są tu elementem jakby „pod ochroną”, co czyni Wiele 
miejscem naprawdę osobliwym i wyjątkowym.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru to coroczna, 
tygodniowa impreza, której inauguracja od lat 
odbywa się we Wielu. Podczas barwnych występów 
podziwiać można zespoły z Kaszub, Polski i Europy, 
ale nie brak też egzotycznych prezentacji 
kultury, śpiewu i tańca np. 
z Chin, Meksyku czy Indii.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Zakłady Porcelany Stołowej 
„Lubiana S.A.”

25

ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana
tel. 58 686 37 84 do 87
www.lubiana.com.pl
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ZPS Lubiana S.A. w Łubianie
Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” to jedna z naj- 
słynniejszych fabryk porcelany w Polsce i na świecie. Zakład 
produkuje miesięcznie ok. 3,5 mln sztuk wyrobów, a rocznie 
opuszcza fabrykę ponad 12 tysięcy ton porcelany! Fabryka 
dostarcza zastawy stołowe do najbardziej renomowanych 
hoteli - polskich i zagranicznych. O jakości wyrobów 
„Lubiany” świadczy także fakt sprzedaży 90% produkcji za 
granicę. „Lubiana” jest też liderem w kwestii kaszubskiego 
wzornictwa na porcelanowych wyrobach. Zwiedzanie fabryki 
z zakładowym przewodnikiem to niespotykana okazja by 
przyjrzeć się pracy na liniach produkcyjnych, przy piecach, 
czy w dekoratorni. Najpiękniejsze kaszubskie pamiątki 
zakupicie tylko tutaj w fabrycznym sklepie firmowym! !

Sławę porcelanie 
 z „Lubiany” przyniósł 
także kultowy film 
francuski Jeana- Pierre’a 
Jeuneta „Amelia”  
z Audrey Tautou 
w roli tytułowej, gdzie 
w jednej ze scen „zagrał” 
serwis z kaszubskiej linii 
porcelany.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Obiekt można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym 58 687 68 87 z właścicielami 

(wejście przy baszcie widokowej w centrum wsi).

Krzyżacki Zespół Zamkowy
w Zamku Kiszewskim

27
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Ruiny krzyżackiego zespołu zamkowego 
w Zamku Kiszewskim
Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 
potwierdzają, iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród 
warowny książąt pomorskich. W 1316 roku zamek został 
oddany zakonowi krzyżackiemu w zamian za dożywotnią rentę. 
Niedługo po nabyciu tych ziem, Krzyżacy wznieśli silny murowany 
zamek obronny. Miał on zabezpieczać tę część zagarniętego 
Pomorza przed ewentualną napaścią ze strony Polaków. 
Warownia składała się z dwóch członów zamku głównego oraz 
z przedzamcza, zachowanego częściowo do dzisiaj. Całość 
stanęła na dwu niewysokich płaszczyznach pośród obniżenia 
terenu zalanego wodami Wierzycy. Przedzamcze składało się 
z czterech baszt narożnych oraz trzech ciągów łączących je 
murów obronnych i bramy wjazdowej. Najlepiej zachowała 
się baszta przybrana. Jest to najstarszy i najcenniejszy zabytek 
średniowiecza, będący też jednym z niewielu zachowanych 
pozostałości po średnich zamkach krzyżackich na Pojezierzu 
Kaszubskim, z którym wiążą się liczne legendy.

Zamek łączący w swej historii 
dwa okresy: wiedeński 
i krzyżacki, dwukrotnie 
był w rękach prywatnych. 
Obecni właściciele 
dzięki sukcesywnie 
przeprowadzanym 
pracom modernizacyjnym 
przywracają to miejsce 
do dawnej świetności.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Farma Strusi w Garczynie
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Garczyn 58, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 93 16, 604 412 575

www.kaszuby.wczasy.com
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Farma Strusi Afrykańskich w Garczynie
Na najstarszej w Polsce farmie strusi afrykańskich obecnie 
znajduje się ok. 300 sztuk strusi w różnym wieku. Hodowlę 
rozpoczęto od 10 sztuk młodych strusi, adaptując dla 
nich istniejącą oborę. Na terenie farmy znajduje się też 
wylęgarnia. Strusie żyją od 60 do 70 lat. Ich waga wynosi 
od 100 do 150 kg, a wysokość od 2 do 2,8 m. Potrafią 
biec z prędkością 60 km/h. Co ciekawe, wytrzymują spadki 
temperatur nawet do -41 stopni. Jedno strusie jajo to ok. 
25-30 jaj kurzych. Aby ugotować je na twardo potrzeba 
aż 1,5 godziny. Wbrew potocznej opinii strusie wcale nie 
chowają głowy w piasek.
Prócz strusi, farmę zamieszkują konie i kucyki oraz wielbłąd 
dwugarbny o wdzięcznym imieniu Cezar.
Farmę można zwiedzać w dni powszednie w godz. 9-18 
oraz w soboty i niedziele od 10-18.

Farma Strusi Afrykańskich 
w Garczynie została 
założona w lipcu 1993 roku 
jako pierwsza w Polsce.
Rosnąca popularność chowu 
strusi w świecie wynika 
z cennych produktów, 
które dostarczają: mięso, 
jaja, skóry oraz pióra.

CIEKAWOSTKI:

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji
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Rekreacja i poznawanie przyrody 
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Zielona Szkoła w Schodnie
www.zielonaszkola.wdzydzkipark.pl

tel. 58 686 12 68

Kaszubskie Uroczysko
Nowa Karczma,

Zielona Wieś 15a
tel. 722 157 049



PASZPORT TURYSTY

Proces przyrastania 
torfowisk jest bardzo 
powolny, ponieważ warstwa 
torfu przyrasta średnio 
1 mm na rok. Na torfowisko 
o grubości miąższu 10 cm 
trzeba zatem czekać 
aż 100 lat!

Zrób zdjęcie na tle

budynku/atrakcji

Uroczysko Kaszubskie i Zielona Szkoła
Na terenie Powiatu Kościerskiego jest wiele miejsc chronio-
nych ze względu na cenne walory przyrodnicze i krajoznaw-
cze. Z myślą o turystach wyznaczone zostały specjalne miej-
sca dedykowane edukacji i rekreacji przyrodniczej.
Świetnym miejscem dedykowanym rekreacji przyrodniczej 
jest ,,Uroczysko Kaszubskie’’ w gminie Nowa Karczma. 
To plenerowa, żywa ekspozycja przyrodniczych skarbów 
Kaszub, na której stworzono warunki do eksploracji 
i poznawania cennych zgrupowań fauny i flory. Tablice 
informacyjne przedstawiają proces powstawania torfowisk, 
ich rodzaje oraz charakterystyczną roślinność, w tym 
również leczniczą. Kładka dydaktyczna na torfowisku oraz 
liczne pomosty dają możliwość obcowania z przyrodą 
i poznania torfowiska jako siedliska chronionego.
Niedaleko miejscowości Schodno w gminie Dziemiany 
zlokalizowany jest użytek ekologiczny ,,Żabińskich Błoto’’. 
Znajduje się tu kładka dydaktyczna pozwalająca obserwować 
roślinność torfowiskową. Dodatkowo prowadzi tędy piesza 
ścieżka przyrodnicza ,,Życie lasu wokół remizy’’ wyposażona 
w tablice o treści przyrodniczej.
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BAZUNY*** Hotel & SPA
Kościerzyna, ul. Kościuszki 17 
tel. 58 680 21 00, fax 58 680 21 49 
www.hotelbazuny.pl

Hotel Stary Browar Kościerzyna ***
Kościerzyna, ul. Słodowa 3
tel. 58  680 07 71, 730 700 111
www.starybrowarkoscierzyna.pl

OSADA GRZYBOWSKI MŁYN
Grzybowski Młyn
tel. 725 600 008
www.grzybowskimlyn.pl

HOTEL SZARLOTA**
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY 
SZARLOTA 
Szarlota 11
tel. 58 686 77 55
www.szarlota.pl

Hotel Leśny „Strzelnica’’
Kościerzyna, ul. Strzelnica 2
tel. 58 681 44 92
www.lesnyhotel.pl

Ekologiczny OW SUDOMIE
Rybaki
tel. 58 686 26 01, 602 499 438
www.sudomie.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
PÓŁWYSEP LIPA
Półwysep Lipa k. Wdzydz Tucholskich 
tel. 58 687 32 45
www.polwyseplipa.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
LARGO
Borsk 
tel. 58 687 31 87, kom. 691 891 551 
www.osrodek.largo.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
„Mała Szarlota u Jabłonki” 
Rybaki, tel. 58 686 42 90

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „eFKa” 
Wiele, Piątkowo 2 
tel. 58 687 34 65, 784 844 786
www.efka-wiele.pl

Zespół Domów Wypoczynkowych 
Helena – Danuta – Gabriela – Marzenie
Wdzydze 41-43
tel. 58 686 13 08,  602 242 512
www.helena.kaszuby.pl

K.S.A. KOŚCIERSKA CHATA
Kaliska Kościerskie 34A
tel. 58 686 71 56, 505 547 118 
www.na-kaszuby.pl

Agroturystyka POD BOCIANAMI
Grabowska Huta 26
tel. 58 687 01 14, 888 257 433 
www.agropodbocianami.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
STRUŚ
Katarzyna i Marian Michnowscy
Liniewo, Garczyn 58
tel. 58 687 93 16, 604 412 575
www.kaszuby.wczasy.com

http://www.hotelbazuny.pl/
http://www.grzybowskimlyn.pl/
http://www.polwyseplipa.pl/
http://www.osrodek.largo.pl/
http://www.efka-wiele.pl/
http://www.na-kaszuby.pl/
http://www.agropodbocianami.pl/
http://www.kaszuby.wczasy.com/
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Pokoje U MARIOLI
Dziemiany, Dąbrówka 2
kom. 503 016 001
www.pokojeumarioli.pl

Agroturystyka „U Miecia”
Elżbieta i Mieczysław Sabisz
Stary Barkoczyn 24
tel. 58 686 16 95, 505 199 974
www.umiecia.kaszuby.info.pl

Powiatowe Centrum Młodzieży
Garczyn 1, tel. 58 686 40 98
www.pcmgarczyn.pl

Dom Wczasów Dziecięcych
Stara Kiszewa,
Wygonin 18
tel. 58 687 63 67
www.wygonin.pl

Stanica wodna PTTK Wdzydze
Wdzydze
tel. 58 686 12 15, 607 590 350
www.wdzydze-stanica.pl

Czaplinek przy lesie
Sarnowy 8A,
Wielki Klincz
tel. 58 686 26 28,
www.czaplinek.kaszuby.info.pl

„Dzika Chata”
Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn 87
tel. 58 688 20 94, 660 475 746
www.ruszajwpolske.pl

Domki na Kaszubach
Dziemiany, ul. Leśna 6
tel. 889 131 961
www.wakacjenakaszubach.pl

Ośrodek „Piękny Wrzos”
Stary Bukowiec, Szenajda 21/1
tel. 600 762 107
www.pieknywrzos.pl

Dom gościnny „Guzkówka”
Wąglikowice, Sycowa Huta 29
tel.601 406 176, 605 619 077
www.guzkowka.pl

Agroturystyka „Rancho Maszera”
Lipusz, Płocice 7a
tel. 509 435 577
www.ranchomaszera.com

Łowisko Niedamowo
Wielki Klincz, Niedamowo
tel.694 493 310; 694 493 315
www.lowiskoniedamowo.home.pl

Agroturystyka „Bartoszówka”
Stara Kiszewa, Bartoszylas 15 f
tel. 514 770 117, 508 305 917
www.bartoszowka.pl

Agroturystyka „Noclegi u Ali’’
Fingrowa Huta 6A
Kościerzyna
tel. 661 456 458
www.noclegiuali.pl

Baza noclegowa rekomendowana
przez LOT ,,Serce Kaszub’’
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Wydawca Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Wykonawca: Firma Floks Wojciech Zdunek
86-005 Zielonka ul. Długa 22, tel. +48 601 163 176, 

www.wz@wojciechzdunek.pl
Skład i DTP: www.fabricart.pl

Tekst: Angelina Stolc, Lidia Narloch przy współpracy z członkami LOT ,,Serce Kaszub’’
Fotografie: Wojciech Zdunek, archiwum LOT „Serce Kaszub”

Korekta: Ewa Chmielecka

Wszelkie prawa zastrzeżone

34

Rekreacyjna Jazda Konna
„Podkówka’’
Nowy Klincz 30,
tel. 505 580 608
www.koniekoscierzyna.zabookuj.eu

Kajaki Młyn spływy kajakowe
Korne 18, tel. 607 815 317
www.kajakimlyn.pl

 „Navigo’’ spływy kajakowe, 
producent sprzętu wodnego
Lipusz, ul. Rogali 8
tel. 58 687 45 71, 504 061 520 
www.navigo-kajaki.pl

 „Czôłenkò’’ spływy kajakowe 
Stara Kiszewa, ul. Kościerska 15
tel. 518 660 398
www.czolenko-kajaki.pl

,,Kania’’ Beata Jankowska
Licencjonowany przewodnik
po Kaszubach
Kościerzyna,
ul. M. Skłodowskie - Curie 4/3
tel. 691 937 781
www.beatajankowska.pl
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1. Organizatorem akcji paszportowej jest LOT „Serce Kaszub”, dzięki 
dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków finansowych Europejskie-
go Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone 
rybołóstwo.
2. W akcji mogą wziąć udział zarówno dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
3. Akcja ma na celu przede wszystkim zachęcenie uczestników do uprawia-
nia turystyki na określonym obszarze, poznania regionu, jego przeszłości, 
współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
4. Paszport stanowi pomoc dla Turystów wskazując gdzie warto pojechać 
i co ciekawego można zobaczyć w powiecie kościerskim.
5. Paszport zawiera wykaz atrakcji, które można odwiedzić w dowolnym 
terminie,  a jako potwierdzenie pobytu należy wykonać zdjęcie na tle 
atrakcji  ze znajdującą się na nim konkretną osobą wykonując zdjęcie na 
tle atrakcji.
6. Paszport nie upoważnia do uzyskania bezpłatnych wejściówek do wyróż-
nionych w nim atrakcji.
7. Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci 
ODZNAKI TURYSTY AKTYWNEGO, gdy spełnia on poniższe warunki:
a) do zdobycia odznaki wymagane jest zwiedzenie:
- stopień brązowy: 10 wybranych atrakcji wskazanych w ,,Paszporcie’’;
- stopień srebrny: 13 wybranych atrakcji oraz nocleg w kwaterze
rekomendowanej przez LOT ,,Serce Kaszub’’;
- stopień złoty: 15 atrakcji, nocleg w kwaterze rekomendowanej
przez LOT ,,Serce Kaszub’’ oraz udokumentowana fotografią przynajmniej
jedna z wymienionych aktywności: spływ kajakowy, szlak rowerowy,
trasa piesza, nordic walking, jazda konna, wycieczka z przewodnikiem etc.
b) odznaka turysty posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
c) odznaki można zdobywać tylko w kolejności stopni w dowolnym czasie. 
d) odznakę nadaje Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’.
8. Paszport turysty oraz zdobyta odznaka są nieodpłatne i dostępne 
w siedzibie LOT ,,Serce Kaszub’’ w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5E.
Paszport w formie elektronicznej jest dostępny na stronie 
www.lot-sercekaszub.pl
9. Paszport ważny jest do 31.12.2019 r.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania 
zmian w regulaminie.

Regulamin

LOT SERCE KASZUB
Notatka
lub potwierdzić pobyt w postaci pieczęci instytucji.

LOT SERCE KASZUB
Przekreślenie



PASZPORT TURYSTY

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.




