
Gdy już wykonałeś zadanie, przejdź ulicami Kościelną (przy pomniku  
ks. Heyke w lewo), Ogrodową i Młyńską do głównej arterii miasta – ul. Wojska
Polskiego. Przejdź przez tę ulicę i kieruj się w prawo. Po drodze wypatruj
z lewej strony górującego nad otoczeniem pomnika. Tam czeka kolejny 
stolem, który przekaże Ci dalsze instrukcje. 

Ciekawostka
W miejscu dużego kościoła, który widzisz, wcześniej stał 
o wiele mniejszy, murowany kościółek. Po nim pozostało 
ogrodzenie, które na nowy kościół było... za małe. 
Dlatego część muru „wtopiła się” w ścianę kościoła.

Wróć na chodnik przy ul. Wojska Polskiego. Widzisz kościół Świętej Trójcy? 
Poszukaj wzrokiem innego dużego, ceglanego budynku. Na jego szczycie  
zobaczysz metalowy krzyż. To dawny Zakład Najświętszej Marii Panny, 
obecnie szkoła podstawowa. Obok niego stoi mała, ale bardzo ważna 
neoromańska kaplica Sióstr Niepokalanek. Co łączy obie te świątynie?  
To dwa kościerskie sanktuaria maryjne – Patronki Kościerzyny – Matki 
Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin (obraz) i Matki Bożej Bolesnej (drew-
niana pieta). Oba te wizerunki zwieńczone koronami papieskimi znajdują 
się na terenie jednej parafii, co jest ewenementem na skalę europejską. 

Przejdź teraz przez parking i kieruj się w stronę bramy placu imienia 
św. Jana Pawła II. Zaraz przed bramą wejdź na teren targowiska. 

Ciekawostka 
Niezmiennie od ponad 100 lat targ w Kościerzynie odbywa  
się we wtorki i piątki. Dawniej bazar znajdował się na  
rynku miejskim, teraz w miejscu, gdzie obecnie jesteś.

Przejdź przez ten teren prosto, aż do ul. Długiej. To jedna z najpiękniej-
szych kościerskich uliczek. Zapraszam Cię na spacer po niej. Wypatruj 
postaci po lewej stronie. 

Przejdź ulicą Długą aż do rynku, gdzie skręcisz  
w lewo, w ulicę Słodową. Podążaj naprzód pod arka-

dami i wypatruj osamotnionego filaru, pod którym 
znajdziesz kolejnego przewodnika. 

Ciekawostka
W 2010 r. przeprowadzono na terenie browaru 
prace archeologiczne. Znaleziono ok. 15 000 

zabytkowych przedmiotów, kamienne fundamenty  
kilkunastu budynków mieszkalnych i gospodarczych  
(nawet z XIV w.!) oraz studnię o szerokości 3 m,  
z której czerpano wodę do warzenia piwa. 
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k o ś c i e r s k a  g r a  m i e j s k a

Jak głoszą legendy, Kaszuby zamieszkane były niegdyś nie tylko przez 
ludzi. Spośród wielu niespotykanych dziś istot, jak krôsniãta, pùrtcë i sy-
renë, wyróżniały się stolemë. Były to olbrzymy o wielkiej sile i niezłomnym 
charakterze. Skruszyć potężne głazy czy rozkopać wdzydzkie jeziora – 
nie był to dla nich żaden problem. A ludzie przy nich byli mali, jak liliputy...

Dzysô Të jes stolemã! 
Dziś Ty jesteś stolemem!

Przejdź STEGNÃ STOLEMÓW i poznaj Kòscérznã z perspektywy olbrzymów.

Pamiętaj, jesteś bardzo duży! Uważaj, żeby nikogo nie rozdeptać!

Twoim zadaniem będzie odnalezienie stolemów, które skryły się
na terenie miasta.

Każdy kolejny stolem pokaże Ci coś, co najbardziej zachwyca go 
w Kościerzynie.

Odczytuj wskazówki, rozwiązuj zadania i słuchaj uważnie
przewodników-stolemów – one podpowiedzą Ci, co masz robić!

STEGNA 
STOLEMÓW

Witaj, poszukiwaczu przygód! Ta wysoka postać,  
której czytam, to generał Józef Rufin Wybicki  

herbu Rogala, twórca słów hymnu narodowego 
Polski. Urodził się niedaleko stąd,  

w Będominie. W domu, w którym 
mieszkał, obecnie działa 
Muzeum Hymnu Narodo- 

wego. Na tablicach, które stoją  
przy tym placu, zamieszczono 

więcej informacji o tym ważnym  
i zasłużonym mężu stanu. 

Ufff, ależ te beczki są ciężkie! Nie będę narze-
kać, bo niosę je do mojego przyjaciela, Akordiusza.  
Pamiętasz? Stoi przed Muzeum na rynku.  Ale czy  

widziałeś już wszystkie małe uliczki, które  
odchodzą od rynku? Jeśli chcesz je zobaczyć nie tylko na  

mapie, ale także z wysokości, wejdź do hotelu w budynku  
browaru i spytaj o możliwość wejścia na punkt obserwacyjny.  

Stamtąd zobaczysz Kościerzynę oczami stolema. 
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Na rogu rynku stoi kamienica z bardzo charakterystyczną wieżyczką,  
która u dołu ma znany wszystkim kościerzakom detal – ta postać, a raczej 
twarz, to kościerski maszkaron. 
Stań tak, by maszkarona mieć za plecami i kieruj się wzdłuż ściany rynku 
prosto w stronę kościoła. Tam czeka na Ciebie zadanie.

Zadanie: 
Odrysuj po prawej stronie przerywanej linii kontur jednego z dużych 
okien kościoła. Skorzystaj z makiety – miniatury. Zwróć uwagę, że okna 
są bardzo wysokie i łagodnie zaokrąglone u góry. Przyjrzyj się zwień-
czeniu dachu: ta ozdobna wieżyczka to tzw. hełm. Także jedna z naw 
wyróżnia się od reszty – zwróć uwagę na ozdobne zwieńczenie fasady.  
Te cechy potwierdzają, że kościół Świętej Trójcy został wybudowany  
w stylu neobarokowym.

Tutaj wpisz swoje imię i ZACZYNAMY!

Nazywam się Aleksander Majkowski, 
jestem medykiem i pisarzem. Urodziłem 
się w Kościerzynie17 lipca 1876 r. Zanim 
wyjechałem na studia, ukończyłem tutej-

szą szkołę powszechną i progimnazjum.
Och, a jak Tobie podoba się moje rodzinne miasto? 
Choć mieszkałem w Berlinie, Monachium, Zürichu, 
czy Sopocie, myślami zawsze wracałem do Kościerzyny.
Pisząc „Żëcé i przigòdë Remùsa” („Życie i przygody  
Remusa”), przywoływałem wspomnienia z mło- 
dzieńczych lat... Co prawda idę w przeciwną 

stronę i nie mogę Ci towarzyszyć, ale 
życzę Ci miłego spaceru. Do widzenia! 
Ach, jeszcze jedna sprawa - jeśli spotkasz
Remusa, pozdrów go ode mnie!

Czas przejścia: 2-2,5 godziny

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’
ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna, tel. 790 200 211
www.lot-sercekaszub.pl

Serce
Kaszub

Nagrodę odbierzesz na mecie gry w Muzuem Kolejnictwa, 
które jest czynne: pn. 10.00-16.00, wt.-nd. 10.00-18.00.!
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Witôj, stolemie! Miło Cię poznać! Spójrz, co trzymam  
w rękach. Uwielbiam muzykę i przepadam za akorde-

onami! Tak je kocham, że postanowiłem zamieszkać  
właśnie tu, przy Muzeum Akordeonu, aby zawsze 

mieć blisko do moich ulubionych instrumentów. 
Bardzo mi się tu podoba, nawet zacząłem bliżej  

poznawać historię Kościerzyny. Zauważ, że rynek ma  
kształt kwadratu. Sam nie przypuszczałem, 

że w tym układzie zachował się od śre-
dniowiecza, czyli dobre kilkaset lat!  

O, a tam, na podwyższeniu,  
stoją miniatury kamienic  

tej pierzei rynku. Podejdź  
tam i sprawdź, czy 
wszystko jest tak, jak  
w rzeczywistości. 



1. Plac w centrum Kościerzyny, z ratuszem, pomnikiem  
i fontanną. 

2. Miejsce warzenia piwa.
3. Nazwa ulicy prowadzącej od kościoła  

Zmartwychwstania Pańskiego do ul. Źródlanej.
4. Zabytkowe budynki w mieście, często na parterze 

mieszczą się sklepy, a na piętrach mieszkania.
5. Zwierzę w herbie miasta.
6. Wędrowiec z kaszubskimi książkami na taczce.
7. Księżniczka, władała Ziemią Pirsną.
8. Pociąg napędzany gorącą wodą.
9. Nazwisko generała, autora słów  

hymnu narodowego Polski.
10. Kamienna twarz – płaskorzeźba,  

ozdoba wieżyczki.
11. Nazwisko wybitnego pisarza kaszubskiego,  

lekarza, działacza społecznego, jego pomnik  
znajduje się przy ul. Długiej. 

Zadanie: Tablica informacyjna jest kluczem do szyfru. Poniżej znaj-
dziesz współrzędne liter, które trzeba odnaleźć. Posłuż się wzorem 
A:B:C. A to numer wiersza w tekście, B to numer słowa w wierszu, a C to 
numer litery w tym słowie. Korzystaj z tekstu w języku polskim, nie licz 
jako wiersz tytułu, a jako słowo zaliczaj także pojedyncze litery, np. „i”.

Idź w prawo ul. Miodową do ul. Świętojańskiej. Przystań na 
rogu – stamtąd zobaczysz stojące w oddali na wzniesieniu 
budynki urzędów miejskich i powiatowych. Rozpoznasz je po 
herbie Kościerzyny umieszczonym na szczycie ściany.

W tym miejscu skręć w lewo pod górę. Kieruj się do kościoła z krzyżami 
na dachu.

Tam wykonaj dwa kolejne zadania. Po nich dowiesz się, którędy iść dalej.

Zadanie: 
Pamiętasz zadanie przy kościele Świętej Trójcy? Teraz po drugiej stronie 
przerywanej linii narysuj kontur okna kościoła Zmartwychwstania Pań-
skiego. Uważnie przypatrz się miniaturze. Wysokie, zakończone ostrymi 
łukami okna, przypory wzdłuż ścian kościoła i strzelista wieża to cechy 
architektoniczne, po których rozpoznajemy styl neogotycki. W tym stylu 
wybudowano na Pomorzu wiele świątyń ewangelickich.

Ciekawostka
Zabudowa ulicy po lewej stronie wyraźnie różni się od 
prawej strony. W miejscu obecnego osiedla mieszka-
niowego znajdował się kiedyś budynek hotelu, prze-
kształcony później na tzw. Dom Katolicki, a w okresie  
II wojny światowej będący siedzibą NSDAP.  W marcu 1945 r.  
Niemcy, niestety, wysadzili go w powietrze.

Mmmm.... ale pycha! O, witaj stolemie!
Co u Ciebie? Sprawdź, proszę, czy nie da się rozwiązać 

kokardki od mojego fartucha. Jeszcze trzy bułeczki  
temu był na mnie dobry! Ach, zapomniałbym!
Czeka na Ciebie ktoś bardzo ważny! Zatrzymał  
się na rynku, koło fontanny. W swojej karze trzyma mnóstwo  

książek, ale kilka z nich wypadło i przez to stracił rachubę. Prosił,  
żebyś pomógł mu je wszystkie policzyć. Liczbę wpisz tu  

Gdy już to zrobisz, wejdź w ul. Partyzantów (za maszkaronem).  
Idź nią aż do ul. L. Szopińskiego i przejdź na drugą stronę. Aby dowiedzieć  

się, czyje imię nosi wzgórze, na którym stoją budynki urzędowe, wejdź 
po schodach i szukaj tablicy informacyjnej. Znajdziesz na niej 

wiadomości o wzgórzu, posłuży Ci ona także do rozszyfro-
wania miejsca, w którym znajduje się kolejny stolem.

3:10:1 8:14:4 10:7:5 2:10:9 4:2:5 12:6:3 6:1:3 7:3:1 9:1:10 7:5:1

krzyżówka

słowôrzk 
słowniczek

 

Hasło z krzyżówki Litery z imion Stolemów według numerów

     1            2           3                    4                  5          6          7           8        9         3
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C B-

stegna – ścieżka
Kòscérzna – Kościerzyna
miedwiédz – niedźwiedź

stolem – olbrzym
Kaszëbë – Kaszuby

wësziwk – haft 
kara – taczka

akòrdion – akordeon
bana – pociąg

krôsniãta – krasnale
pùrtcë – kaszubskie diabły

syrenë – syreny
brële – okulary

Chyba widziałem Cię w jakimś filmie! Nie? Na-
prawdę, przypominasz mi kogoś. Och, poszukaj moich

brëlów, może faktycznie niewyraźnie widzę... Ale do rzeczy.
Poznałeś już nazwę tego wzgórza, ale nie wiesz jeszcze,

że zostało ono przekopane po to, by móc wybudować  
ul. Wojska Polskiego. Aby zobaczyć to miejsce, stań tyłem 
do mnie i idź ciągle prosto, ulicą 3 Maja. Zatrzymaj się 
przy ostatnim budynku – znajduje się na nim pamiątkowa tablica.  

Gdy ją przeczytasz, rozejrzyj się. Zauważ, że po drugiej stronie  
ul. Wojska Polskiego również są schody – ulica za nimi także nosi na-
zwę 3 Maja. Zejdź po schodach, przejdź przez najbliższe pasy obok 

Ronda Kaszubskiego i idź w lewo, do parku. Przejdziesz tam po moście 
nad rzeczką – to Bibrowa, zdrobniale nazywana Bibrówką. Gdy dojdziesz 

do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, zobaczysz przed 
sobą rozwidlenie dróg. Idź w lewo, pod górę. Na wiadukcie  
zejdź drugimi schodami po prawej stronie. Dwa razy 
przejdź przez ulicę. Idź prosto, ciągle chodnikiem po 
lewej stronie ulicy. W oddali po  prawej stronie, za 
torami, będziesz widzieć odrestaurowany  

dworzec kolejowy. Przejdź przez kolejne  
pasy i idź ulicą Towarową, aż do 

Muzeum Kolejnictwa. Tam 
czeka mój brat.

Gratulacje! 
Już dzwonił do mnie braciszek, że do 
mnie idziesz. To była długa droga,  

ja do niego jeżdżę pociągiem... 
W budynku za mną odbierzesz 
nagrodę za Twoje dzisiejsze dokonania! 

Brawo, jesteś naprawdę 
WIELKIM STOLEMEM!
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Przejdź na drugą stronę ulicy i stań obok drogowskazów. Odczytaj  
odległość do rynku i sprawdź, czy faktycznie tyle wynosi (przyjmij, że 
duży krok to ok. 1 m). Idź ulicą Świętojańską aż do znaku „ul. Źródlana”.
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ò czyt. „łe”
ë czyt. krótkie „e”

é czyt. i/y
ô czyt. y/u 
ã czyt. an

ù czyt. „łu/ły”


