
WYCIECZKA NA KASZUBY 6-8.08.2021 

Dzień pierwszy 

O godz.6.00, pełni optymizmu, w dobrych humorach, wyruszyliśmy na naszą wycieczkę na 

Kaszuby. 

Pierwszy przystanek to Łubiana, gdzie w sklepie przy Fabryce Porcelany Lubiana mogliśmy 

podziwiać oraz zakupić piękną porcelanę stołową. 

Następnym przystankiem było Będomino. Wielką przyjemnością było zwiedzenie jedynego na 

świecie Muzeum Hymnu Narodowego. W XVIII-wiecznym dworku, w małej miejscowości 

położonej nieopodal Kościerzyny, urodził się twórca hymnu narodowego- Józef Wybicki. W 

Muzeum,wspaniała pani przewodnik opowieściami przeniosła nas w XVIII wiek, w czasy Józefa 

Wybickiego. W pierwszych salach, w zabytkowych wnętrzach dworku szlacheckiego, 

obejrzeliśmy wystawę ukazującą życie i działalność Józefa Wybickiego i okoliczności powstania 

"Mazurka Dąbrowskiego". Druga część wystawy przedstawiała rolę Mazurka Dąbrowskiego w 

podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów. Wysłuchaliśmy najstarszego 

nagrania tej pieśni z początku XX wieku. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zaśpiewaniem 

Mazurka Dąbrowskiego. 

Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Jest to niezwykle atrakcyjne 

miejsce, które oczarowało nas swoją bogatą historią oraz prezentacją dziedzictwa kulturowego 

Kaszub. Niepowtarzalny klimat stworzył przewodnik oprowadzający nas po muzeum. W sali 

związanej z rolnictwem obejrzeliśmy podstawowe narzędzia związane z uprawą roli. W kolejnej 

sali przedstawione były dawne narzędzia do przechowywania i przetwarzania żywności. dalej 

zaprezentowano typy czółen do połowu ryb, a następnej sali wyroby garncarskie oraz etapy 

ręcznej obróbki i wyrobu naczyń z gliny. Oprócz tego mieliśmy okazję podziwiać sztukę ludową 

Kaszub- bogato zdobione hafty, oraz posag panny młodej, a także wyposażenie tradycyjnej izby 

kaszubskiej z XIX wieku. Na zakończenie zostaliśmy poczęstowani kaszubską tabaką. 

W wesołych nastrojach dojechaliśmy na miejsce zakwaterowania, czyli do Gospodarstwa 

Agroturystycznego " U Rychertów" w Kiełpinie. Zlokalizowane jest ono w samym sercu 

malowniczych Kaszub. Po przepysznej obiadokolacji i rozlokowaniu się w pokojach, rozpoczęła 

się Biesiada Kaszubska przy ognisku. Pan, który umilał nam wieczór grą na akordeonie i żartami, 

wspólne śpiewy, tańce i pieczenie kiełbasek, wszystko to sprawiło,że z uśmiechem wróciliśmy do 

pokojów. 

Dzień drugi 

Po wspaniałym śniadaniu w postaci znów "szwedzkiego stołu" wyjechaliśmy do Kartuz. 



Pierwszym punktem programu była Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to 

najlepiej zachowany kościół Zakonu Kartuzów na ziemiach polskich. Klasztor był miejscem życia 

zakonnego Kartuzów, do zabytków należy kościół poklasztorny, jeden erem, refektarz i niektóre 

zabudowania gospodarcze. 

Drugim miejscem które odwiedziliśmy było Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie. 

Historię pracowni Neclów i jej 10 pokoleń garncarzy przedstawił nam jeden z potomków 

Franciszka Necla. Mieliśmy okazję obejrzeć jak powstają- krok po kroku- gliniane naczynia. 

Ceramika Neclów charakteryzuje się unikatową ornamentyką- jest to gałązka bzu, tulipan, 

gwiazda kaszubska, rybia łuska, wianek kaszubski i lilia. 

Kolejnym miejscem wycieczki był Szymbark. W towarzystwie wesołego przewodnika- Kuby, 

zwiedziliśmy unikalne w skali świata obiekty, m.in. najdłuższą deskę świata. Deska ta została 

wycięta z daglezji o wysokości aż 51,2 m, i ma 36,83 m długości. Przy produkcji tej najdłuższej na 

świecie deski pracowało aż trzysta osób. Mieliśmy też okazję zaśpiewać Kaszebscze Note- pieśń 

kaszubską, jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów folkloru kaszubskiego. 

Dom Sybiraka, który zwiedziliśmy, jest to drewniany budynek przywieziony aż spod Irkucka. Dom 

ten został zbudowany przez Polaków, którzy zostali zesłani na Syberię przed około 240 laty. Obok 

tego niepowtarzalnego, wywołującego wiele emocji domu, znajduje się model sowieckiego 

łagru, w którym zobaczyć można unikatowe zdjęcia tamtego świata. Nieopodal stoją wagony, 

doczepione do lokomotywy, które zmuszają do zastanowienia się nad najbardziej okrutnymi 

losami syberyjskich zesłańców. Stały się one symbolem wojennych losów Polaków. Następny 

punkt - bunkier TOW "Gryf Pomorski", gdzie przeżyliśmy symulację nalotu i bombardowania - 

wrażenie wstrząsające. Obejrzeliśmy też największy, koncertujący fortepian świata. 

Najbardziej charakterystyczną atrakcją Szymbarku jest Dom Do Góry Nogami, gdzie można było 

na własnej skórze odczuć zawirowania błędnika. Jest to drewniany dom o naturalnych 

rozmiarach, który został postawiony na dachu. Do tego niepowtarzalnego domu wchodzi się 

przez szczytowe okno, i cały czas porusza się po suficie. Wnętrze domu urządzone jest w stylu 

realnego socjalizmu, ponadto można tu zobaczyć toaletę z lat 70-tych oraz pokój telewizyjny i 

kredens ze wspaniałymi kryształami. Dom Do Góry Nogami jest symbolem czasów PRL-u, kiedy 

to zdaniem wielu osób, wszystko było postawione na głowie. 

W drodze powrotnej z Szymbarku zatrzymaliśmy się w Wieżycy, gdzie na najwyższym wzgórzu 

pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich (328,7 m n.p.m.) usadowiono platformę widokową 

która ma 35 m wysokości (182 stopnie). 

Po powrocie do Kiełpina i znów pysznej obiadokolacji (szwedzki stół), wypoczywaliśmy wśród 

zieleni, kwiatów, zwiedzając mini zoo oraz stadninę koni. 



Dzień trzeci 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu, właściciel pożegnał nas nietypowo- kieliszeczkiem wódeczki. 

W miejscowości Wdzydze odwiedziliśmy najstarszy w Polsce skansen, który został założony w 

1906 roku przez małżeństwo- Teodorę i Izydora Gulgowskich. Przez lata zgromadzono tam wiele 

zabytkowch obiektów- kompletne zagrody chłopskie,  dworki, szkołę, kuźnię, tartak, wiatraki, a 

nawet XVII-wieczny kościółek ze Swornychgaci. Skansen zajmuje 22 ha nad brzegiem jeziora 

Gołuń. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Fojutowie. Znajduje się tu unikatowy zabytek 

architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych, rzymskich konstrukcjach- akwedukt. 

Umożliwia on bezkolizyjne skrzyżowanie dwóch cieków wodnych : naturalnego- Czerskiej Strugi, 

i sztucznego- Wielkiego Kanału Brdy. akwedukt w Fojutowie jest najdłuższą (ok.75 m) i 

najmasywniejszą tego typu budowlą w Polsce. Różnica poziomów między dnem Czerskiej Strugi 

a dnem płynącego nad nią Wielkiego Kanału Brdy wynosi 11 metrów. Przejście pod Wielkim 

Kanałem Brdy jest możliwe dzięki kładce spacerowej pod sklepieniem akweduktu. 

Ostatnim punktem programu było zwiedzenie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie. Jest to drugi 

po Malborku, pod względem wielkości, zamek zakonu. Był on najtrudniejszym do zdobycia 

obiektem na Pomorzu, siedzibą komtura i konwentu krzyżackiego. Rezydował w nim Ulrich von 

Jungingen i Konrad von Wallenrode. Założenie zamkowe w Człuchowie składało się z trzech 

przedzamczy i Zamku Wysokiego, z których każde w razie potrzeby, mogło stanowić samodzielny 

obwód obronny. Komunikacja między częściami zamku możliwa była przez mosty zwodzone, 

zbudowane nad fosami wypełnionymi wodą. O dawnej świetności świadczy dziś potężna wieża 

Zamku Wysokiego (46m), z której można oglądać panoramę Człuchowa i okolic. 

We wspaniałych nastrojach, ok. godz. 22 wróciliśmy do Wrześni. 

Relację przygotowała Ewa Zaworska 


