
WWW.LOT-SERCEKASZUB.PL WWW.LOT-SERCEKASZUB.PL 

GMINA 
NOWA KARCZMA

Agroturystyka „Pod Bocianami”
Grabowska Huta 26, tel. 888 257 433
www.agropodbocianami.pl

Agroturystyka „U Miecia”
Stary Barkoczyn 24, tel. 505 199 974

Agroturystyka „Kaszubskie Uroczysko”
Zielona Wieś 15A , tel. 722 157 049

Agroturystyka z koniem „U Jurka”
Nowy Klincz ul. Gościnna 9
tel. 505 580 608

Agroturstyka z wędką „Karasiowo”
Kaliska Kościerskie 45A, tel. 608 422 934, 
www.karasiowo.pl

Domki Letniskowe – Łowisko Niedamowo
Niedamowo 17A, tel. 694 493 315
www.lowiskoniedamowo.pl

„Stare Polaszki 13”
Stare Polaszki 13, tel. 512 700 312
www.starepolaszki.pl

REKOMENDOWANE OBIEKTY NOCLEGOWE ORAZ GASTRONOMICZNE:

OBIEKTY ODDALONE O 10-20KM OD GMINY:

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 
www.lot-sercekaszub.pl

Dofinansowano ze środków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

WARTO ZOBACZYĆ!

Szlak rowerowy Józefa Wybickiego 
Będomin – Sikorzyno
Ścieżka rowerowa Jezioro Łąkie 
- Muzeum Hymnu Narodowego 
Trasa rowerowa 
„Szlak kaszubskiej żurawiny“
Trasa Geocachingowa 
„Między Wierzycą a Wietcisą"
Stolemowe Szlaki Nordic - Walking

SZLAKI TURYSTYCZNE:

Pomnik ku czci gen. Józefa Wybickiego 
– twórcy hymnu narodowego
w Będominie

Kościół pw. św. Antoniego 
w Nowej Karczmie Pomnik ku czci rozstrzelanych 

36 osób w czasie okupacji 
 w Nowej Karczmie

Kościół pw. św. Jana Pawła II
w Lubaniu 

Kościół pw. św. Anny 
w Grabowie Kościerskim

Geocaching
- szukaj skrzynek
w sercu Kaszub!

Obszar obejmuje środkowy 
odcinek doliny Wietcisy. Fragment 
doliny charakteryzuje się dużym 
spadkiem i znacznymi różnicami 
w wysokości względnej. W dolinie 
występują dobrze zachowane 
zmiennowilgotne łąki z licznymi 
stanowiskami gatunków chronio-
nych i rzadkich w regionie. Dolina 
Wietcisy łącznie z doliną rzeki 

Rutkownicy (biegnącą poza obszarem gminy Nowa Karczma) została 
uznana w europejskim programie koordynacji informacji o środowi-
sku CORINE, jako ostoja o powierzchni 970 ha. Świadczy to o wyjątko-
wych, w skali europejskiej, walorach naturalnych i największym 
znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy

Z miejscowości Skrzydłówko pochodzi 
kaszubski rzeźbiarz Adam Zwolakiewicz. 
O rzeźbach artysty piszą Róża Ostrowska i Izabela 
Trojanowska w Bedekerze Kaszubskim: „Rzeźby 
Zwolakiewicza są jak on sam: duże i masywne.  A naj-
ciekawsze wśród nich — bardzo kolorowe. Wszystkie 
są wiejskie. Kobieta ze snopem zboża, inna przy praniu, 
chłop wędrujący z kijaszkiem i węzełkiem... I wszyst-
kie spoglądają z powagą ciemnymi i tarsowanymi 
oczami, zupełnie innymi niż oczy twórcy — przejrzy-
ście jasnymi trochę, takie jak dziecka". Jego rzeź-
by można znaleźć w Muzeum - Kaszubskim 
Parku Etnograficznym we Wdzydzach 
Kiszewskich., oraz w Muzeum Ziemi 
Kościerskiej w Koscierzynie, z którego 
pochodzi rzeźba ze zdjęcia.
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Kaszubskie Uroczysko w Zielonej Wsi

4 Kościół p.w. św. Michała Archanioła
w Rekownicy

1

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

2 Masowy grób węgierskich Żydówek
w Będominie

5 Kościół p.w. św. Matki Boskiej Królowej Polski
w Nowym Barkoczynie

6 Pomnik ku czci płk. Franciszka Hynka
w Szatarpach
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Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
„Kościerska Chata”- noclegi

www.na-kaszuby.pl
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Na rozdrożu
Kaszub



Siedzibą gminy jest miejscowość Nowa Karczma z charakterystycznym 
skrzyżowaniem dróg wiodących do Gdańska, Starogardu Gdańskiego, 
Kościerzyny i Kartuz. Nazwa wsi pochodzi najpewniej od karczmy, która 
istniała tutaj pod koniec XVIII w. W skład gminy Nowa Karczma wchodzi 
17 sołectw. 
Obszar gminy Nowa Karczma charakteryzuje się bardzo urozmaiconą 
rzeźbą terenu, powstałą w wyniku ostatniego zlodowacenia, z ciągami 
moren czołowych, sandrami oraz dużą ilością jezior o powierzchni 
niemal 300 ha. Największe z nich to Grabowskie, Grabówko i Małe 
Kamionki. Na terenie gminy ustanowiono sześć obszarów należących do 
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, powstały trzy Obszary 
Chronionego Krajobrazu, a także wyznaczono kilkanaście pomników 
przyrody. 
Czyste powietrze, niski stopień urbanizacji oraz urozmaicone ukształto-
wanie terenu i obecność jezior sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej, 
rowerowej oraz wodnej. 
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Niezaprzeczalnie największą atrakcją gminy jest XVIII - wieczny dwór 
w Będominie, należący niegdyś do twórcy hymnu narodowego Józefa 
Wybickiego. Obecnie mieści się tam Muzeum Hymnu Narodowego 
z wyjątkowo cennymi zbiorami prezentowanymi na ekspozycjach 
stałych oraz tematycznych wystawach czasowych. Nowoczesna 
ekspozycja muzealna łącząca tradycyjne treści z nowoczesnymi 
rozwiązaniami multimedialnymi zaciekawi zarów-
no dorosłych, jak i najmłodszych odbiorców. 
Dwór otoczony jest pięknym, zabytkowym 
parkiem, w którym rosną wiekowe drzewa – 
pomniki przyrody, wśród nich mający 
ponad 400 lat "Dąb Wybickiego".

Kierując się z drogi 
wojewódzkiej nr 221 
w kierunku Muzeum 
Hymnu Narodowego 
w Będominie w odle-
głości ok. 100 m, po 
prawej stronie drogi 
w głębi lasu znajduje 
się pomnik upamiętnia-
jący śmierć kobiet ży-
dowskich. Masowy grób
(pomnik) – rok upamię-

tnienia 1965 – to miejsce pochówku 30 kobiet narodowości żydow-
skiej z Węgier, ofiar „Marszu Śmierci” – Obozu Stu�hof 1945 r.

1 Kaszubskie Uroczysko w Zielonej Wsi

4 Kościół pw. św. Michała Archanioła
w Rekownicy

Kościół został zbudo-
wany w roku 1904. 
W kronice parafialnej 
znajduje się zapis:
„… na tym miejscu, 
gdzie obecnie stoi 
kościół – był kościół 
drewniany i w zależ-
ności od właścicieli 
dóbr w Będominie 
kościół był katolicki 
lub protestancki wg 
zasady cuius regio 
eius religia.” - (dającej 

właścicielom możliwość wyboru wyznania). We wnętrzu kościoła warto 
zwrócić szczególną uwagę na przedstawioną scenę Golgoty.

3 Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Zielona Wieś 15a
tel. 722 157 049

Będomin 16
tel. 58 687 71 83 
www.jozefwybicki.pl

2 Masowy grób węgierskich Żydówek
w Będominie

Idealne miejsce dedy-
kowane edukacji przy-
rodniczej. Na niewiel-
kim obszarze w miej-
scowości Zielona Wieś 
k. Nowej Karczmy stwo-
rzono warunki do eks-
ploracji i poznawania 
cennych zgrupowań fau-
ny i flory. Barabónë Ka-
szëbsczé- Uroczysko Ka-
szubskie to plenerowa, 

żywa ekspozycja przyrodniczych skarbów Kaszub. Uroczysko wypo-
sażone jest w tablice informacyjne, opisujące proces powstawania 
torfowiska, jego 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.

W Będominie 
organizowane są 

również cykliczne imprezy 
historyczno-patriotyczne 
i sportowe, jak Majówka 

z gen. Józefem Wybickim,
 Batalia Napoleońska, 

czy Bieg Mazurka 
Dąbrowskiego.

5 Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski
w Nowym Barkoczynie

6 Pomnik ku czci płk. Franciszka Hynka
w Szatarpach

Przy drodze dojazdowej z Nowej Karczmy do Szatarp po prawej 
stronie drogi znajduje się pomnik człowieka zasłużonego w polskim 
lotnictwie balonowym. Płk. Franciszek Hynek urodził się 1 grudnia 
1897r., zginął 8 września 1958 w Szatarpach. Polski pilot, baloniarz, 
dwukrotny zdobywca Pucharu Gordona Bene�a. W czasie I wojny 
światowej służył na froncie rosyjskim i włoskim jako żołnierz Legio-
nów Polskich i armii austriackiej. Zginął w katastrofie balonu, który 
zahaczając o linie wysokiego napięcia, zapalił się, po czym doszło do 
eksplozji. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na polu lotnictwa sportowego.

Nowy Barkoczyn 82
tel. 058 688 20 81

Około 1580 roku w katolickiej ka-
plicy miał się zatrzymać król Stefan 
Batory, który udawał się do zbunto-
wanego Gdańska, aby zaprowadzić 
tam pokój. Kiedy w 1650 roku prze-
kazano kaplicę katolikom, ewange-
licy zbudowali protestancki kościół 
filialny, prawdopodobnie drewnia-
ny. Kościół ten został wspomniany 
w zapiskach z 1772 roku. O wnę-
trzu kościoła wypowiedzi brak. 
W 1797 roku ze względu na groź-
bę zawalenia kościół rozebrano 
i w tym samym miejscu zbudowa-
no nowy kościół ewangelicki z pru-
skiego muru, ale i ten już w 1888 roku groził zawaleniem. Mógł on pomie-
ścić około 200 ludzi, a gmina ewangelicka liczyła wtedy około 2000 ludzi. 
W 1891 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła ewangelickiego, ale 
już w innym miejscu. W roku 1897 ukończono budowę obecnego neogo-
tyckiego kościoła ewangelickiego. Po roku 1945 kościół stał się kościołem 
katolickim.

Rekownica 5/1
tel. 58 687 74 09 
www.parafiarekownica.pl

W miejscowości 
Lubań dwa razy 
w roku organizowa-
ne są targi rolno-
przemysłowe, któ-
re przyciągają ty-
siące osób. Prócz 
typowych, rolniczych 
wystaw ze zwie-
rzętami, roślinami
i maszynami, moż-
na zapoznać się 
z kaszubską tra-
dycją i kulturą. Znajdują się tam m.in. stoiska z rękodziełem kaszubskim, 
ha�owanymi strojami i serwetami, instrumentami, czy figurkami. Można 
też spróbować kaszubskich specjałów, zażyć tabaki lub posłuchać 
regionalnej muzyki.

CIEKAWOSTKA
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