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P r z e w o d n i k



Witajcie, Kochani! 
Jestem Mëmka, a to moje dzieci, małe urwisy – Akordiusz, 

Kinos, Piekôrz, Olejak, Stulatek i Antałek Bambaryłka. 
Mieszkamy tu, na pięknych Kaszubach, na pewno już o nas 

słyszeliście. Jesteśmy ogromni, mamy dużo siły i energii,  
ale kochamy to miejsce i wkładamy całe nasze serca,  
aby i nam, i Wam, ludziom, żyło się tutaj cudownie.  
Wszystko to, co dostrzegacie wokół, stworzyły moje  

dzieciaczki. Bardzo chętnie oprowadzimy Was po tej  
magicznej krainie, którą nazywamy Kaszubami...
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Kaszubskie morze
Widzicie to wspaniałe, ogromne jezioro rozlewające się  
w kształt krzyża?  
Jest wyjątkowe, bo łączy się z czterech okolicznych jezior.  
Moje dzieci, podczas zabaw, rozkopywały jeszcze płytkie  
tutejsze wody, ale kiedy zaczęły wyciągać z ich dna piach  
i kopały dziury, powstały te wielkie połączone jeziora.  
Ten krzyż jezior znajduje się w miejscowości Wdzydze,  
a tworzą go jeziora: Wdzydze, Radolne, Gołuń i Jelenie.
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A czy wiecie, jakie ryby pływają 
w tutejszych jeziorach? 
Potraficie je rozpoznać? 

Poza tym... Te ryby wyglądają na smutne, 
może dlatego, że dno jeziora jest takie puste? 

Spróbuj poprawić im humor i dorysuj w wodzie 
rośliny, kamienie, muszle... 
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Poproś o pomoc rodziców!

Stwórz 
   własną wędkę! 

Będą Ci potrzebne:
- kij z leszczyny, bądź innego 

  elastycznego drzewa

- sznurek

- korek od butelki

- metalowa nakrętka

- drucik do zrobienia haczyka

sznurek nakrętka haczyk korek

kij

- kij z leszczyny bądź innego 

  elastycznego drzewa

- sznurek

- korek od butelki

- metalowa nakrętka

- drucik do zrobienia haczyka



 
Spójrzcie tam! 

To jezioro Garczyn, a na nim znajduje się wyspa.  
To śmieszna historia, ponieważ nasza przyjaciółka stworzyła  
tę wyspę. Chciała usypać na jeziorze ścieżkę, żeby spacerując,  

nie trzeba było okrążać całego jeziora. Gdy zrobiła pierwsze kroki  
w wodzie, cały piach, jaki miała w fartuszku, wysypał jej  

się w jedno miejsce, i tak właśnie powstała ta wyspa,  
która teraz nazywa się Stolemka.
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Zobacz, jak dzieci 
wesoło bawią się na kąpielisku! 

Ten obrazek wydaje się 
niedokończony, prawda? 

Spróbuj go pokolorować.
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A teraz pokażemy Wam piękny las, 
w którym mieszkamy. Te puste place? 

Och, to tylko moje dzieci bawiły się, 
po prostu wyrywały drzewa i podrzucały je... 

Ach, te urwisy! 
Ale wiecie, że takie polany są  

doskonałym miejscem na piknik? 
Rozłóżmy koc i zjedzmy coś pysznego, 

aby mieć siły na dalszą podróż!



Ojej, kosz jest pusty! 
Narysuj w nim to, co najbardziej  

lubisz jeść i co będzie 
doskonałą przekąską na pikniku.
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SZKŁO

Na pewno jesteście wielkimi 
miłośnikami przygód i przyrody! 

A czy wiecie, że w lesie nie można śmiecić? 
Na pewno! Pokażcie, jakie odpady powinny 

znaleźć się w tych koszach. 
Połącz odpady z pojemnikami,
w których powinny się znaleźć.



TWORZYWA 

SZTUCZNE

PAPIERODPADY  BIO 
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Uwielbiamy spędzać czas 
pośród leśnych stworzeń, 

to doskonali kompani do wspólnej zabawy.  
Na obrazku znajdziesz różne elementy  

krajobrazu oraz domki,  
w których zamieszkują leśne zwierzęta. 

Połącz zwierzątka 
i ich domki





18  dąbbrzoza

Skomponuj swój zielnik
W lesie i na polanach znajdziesz wiele gatunków drzew, 

kwiatów i krzewów. 
Wklej w puste miejsca listki czy kwiatki 

zgodnie z podanymi opisami roślin. 
Stworzysz w ten sposób własny zielnik. 
Nie znasz wszystkich gatunków roślin? 

Na pewno rodzice pomogą Ci 
je odnaleźć.

wrzos



jagoda

paproć

klon sosna



20

dzięcioł
bocian

łabędź 
niemy

sikora

W kaszubskich lasach mieszkają też różne 
gatunki ptaków, słyszysz je? 

Spróbuj naśladować ich śpiew, może Ci odpowiedzą!  
Jak myślisz, jakie to ptaki?

Połącz nazwy ptaków 
z obrazkami



kukułka

nurogęś

żuraw

myszołów
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O! A tutaj, spójrzcie,  
jakie smaczne przekąski można znaleźć w lesie! 

A wiecie, że z owoców leśnych można zrobić 
pyszne babeczki? 

Podam Wam przepis, rodzice  
na pewno Wam pomogą 

w ich wykonaniu! 
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Babeczki z jagodami 
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru waniliowego

1 jajko
0,5 szklanki oleju
1 szklanka mleka
0,5 szklanki jagód

Składniki mieszamy, ciasto wykładamy 

do foremek, dodajemy jagody i pieczemy 

w temperaturze 180oC,  25 min. 

Smacznego!

n
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               CZY WIESZ, ŻE...

* Niedaleko, w miejscowościach Odry i Węsiory, 
znajdują się Kamienne Kręgi.  

I oczywiście, to znowu moje maleństwa je tutaj 
umieściły. Stolemy miały wielką frajdę, kiedy 
bawiły się w chowanego, kryjąc się pod tymi  

kamieniami! Szkoda tylko, że przestawiając je, 
nie mogły potem znaleźć drogi do domu... 

Pomóż stolemom 
znaleźć ścieżkę do domu 



 Tak się cieszę, że pomogliście 
moim chłopcom znaleźć  

drogę do domu,  
na szczęście zdążyli na kolację! 

Podróż z Wami była bardzo fascynująca, 
cieszymy się że mogliśmy Wam 

pokazać tyle wspaniałych miejsc.  
Mam nadzieję, że się 

jeszcze spotkamy!
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  CZY WIESZ, ŻE... 

w herbie miasta Kościerzyna  
i gminy Kościerzyna znajduje się 

niedźwiedź pod dębowym drzewem.
Gmina KościerzynaMiasto Kościerzyna



Polubiłe(a)ś stolemy?  
W Kościerzynie wiele z nich skryło się  

na ulicach miasta.  
Zajrzyj do Informacji Turystycznej  

na kościerskim rynku i pobierz  
darmowy egzemplarz gry miejskiej  

,,Stegna Stolemów”.

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 parafi i, 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. Znajdziesz tam pomnik Aleksandra Majkow-
skiego, medyka i pisarza z Kościerzyny, który jest autorem m.in. książki 
„Życie i przygody Remusa”.

Przejdź ulicą Długą aż do rynku, gdzie skręcisz 
w lewo, w ulicę Słodową. Podążaj naprzód pod arkada-
mi i wypatruj osamotnionego fi laru, pod którym znaj-
dziesz kolejnego przewodnika. 
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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.

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

Odgadnij ich imiona i wpisz w wyznaczone pola.

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!

Witaj, poszukiwaczu przygód! Ta wysoka postać, 
której czytam, to generał Józef Rufi n 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. 

Uff f, 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 do kościoła. Tam czeka na Ciebie zadanie.

Zadanniee: 
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 
różni się od reszty – zwróć uwagę na ozdobne zwieńczenie fasady. 
Te cechy potwierdzają, że kościół Świętej Trójcy został wybudowany 
w stylu neobarokowym.
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CZAS PRZEJŚCIA: 2 h

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 śred-
niowiecza, 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. 

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. 

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.

aaaaaaaajppjpjpj ięięknnieiej-j-
WWWypypatatruruj j 
MMajajkokow-
. książżkiki 

z się, którędy i



28

Eg
ze

m
pl

ar
z 

be
zp

ła
tn

y

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ,,SERCE KASZUB’’
ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna
tel. (+48) 58 685 33 87, 790 200 211
e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl 
w w w. lo t -se rce kaszub.p l
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