Ceglana gotycka wieża jest pozostałością po pierwszej świątyni Bytowa, która
spłonęła w 1945 r. Murowany obiekt wybudowano na początku XIV w. Na
przestrzeni wieków świątynia wielokrotnie grabiona i palona, a po raz ostatni
odbudowana w 1716 r. W 1945 r. kościół spłonął, a w latach 60.tych rozebrano
mury nawy i zrekonstruowano wieżę, która pełni funkcje muzealne.

MIASTKO
Miastko położone nad rzeką Studnicą to dawne dobro rodziny von Massow
z Trzcinna. Pierwsze informacje mówią o leśnej osadzie zamieszkiwanej przez
bartników i smolarzy. Wzmianka z 1506r. określa osadę jako miasteczko.
Odwiedzając Miastko warto zapoznać się z lokalnymi legendami o Rummelu
i jego poczynaniach. XIX - wieczna rozbudowa miasta, zniszczonego przez
wojska radzieckie w marcu 1945 r., zachowała się bliżej dworca. Na uwagę
zasługują budynek sądu i sąsiednie kamienice, dworzec kolejowy z 1904 r. oraz
zbudowane w latach 30. XX w. budynki komendy policji.
Najstarszą budowlą w mieście jest kościół pw. św. Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych. Na początku XVIII w. Miastko strawił pożar a wraz
z nim również ówczesny kościół. Kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni
położono w 1727 r., natomiast prace zakończono 3 lata później. Neobarokowa
wieża została dobudowana na początku XX w, a wystrój wnętrza jest współczesny.
Ciekawostką w Miastku jest grekokatolicka cerkiew pw. Świętych Włodzimierza
i Olgi. Znajduje się w kamienicy z 1905 r. przy ulicy Rybackiej. Na piętrze są
pomieszczenia Związku Ukraińców, w tym m.in sala lekcyjna oraz nieduża
ekspozycja etnograficzna z pamiątkami po Łemkach przesiedlonych w okolice
Miastka w ramach akcji Wisła. Szczególnie interesujące są samorodne tkaniny
i ubrania oraz kilka oryginalnych ruczników.

Most nad Borują

Murowany kamienno – ceglany, wzorowany na rzymskich akweduktach, most
kolejowy z końca XIX w., znajduje się nad rzeką Borują. Wybudowany został
na potrzeby nowopowstającej linii kolejowej do Miasta, lecz z niewiadomych
przyczyn linię poprowadzono inaczej i po moście nie przejechał nigdy żaden
pociąg. Na podporach mostu umieszczone są herby i godła Bytowa, Pomorza,
Prus, Cesarstwa Niemieckiego i niemieckich kolei. Most został gruntownie
odrestaurowany i oddany do użytku w 2019 r., obecnie stanowi jedną z atrakcji
miasta. To również jeden z najcenniejszych tego typu zabytków w woj. pomorskim.

Cmentarz leśników w Leśnictwie Bukowa Góra

ELEKTROWNIE NA SŁUPI
Słupia to rzeka o długości 138,6 km, która swój początek ma w jez. Gowidlińskim
,w rejonie Sierakowskiej Huty. Po przepłynięciu j. Żukówko, meandruje wśród
lasów, pagórków i dopływa sztucznym kanałem do J. Głębokiego, następnie
wpada do jez. Kondratowo, i jez. Krzynia. Od Krzyni do Słupska zbiera wody
rzeki Skotawy i pomniejszych dopływów. Na środkowym odcinku, od Soszycy do
ujścia rzeki przepływa przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.
Słupia to również jedna z najbardziej zapracowanych rzek, jej wody od przeszło
stu lat produkują energię elektryczną, a zlokalizowane na niej elektrownie wodne
stanowią nie lada atrakcję turystyczną. Przemierzając okolice Słupi na rowerze
lub samochodem warto zatrzymać się przy obiektach w Soszycy, Gałąźni Małej,
Krzyni czy Konradowie, a przy odrobinie szczęścia być może uda nam się
zobaczyć te cudeńka od środka.
Most nad Borują w Bytowie

Muzeum Styp - Rekowskich w Płotowie

To najnowszy oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego, który powstał
w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się gospodarstwo kaszubskiego rodu
Styp-Rekowskich. Nieistniejący dziś drewniany dworek rodzinny był niegdyś
ostoją polskości na Ziemi Bytowskiej. Członkowie rodu swoimi działaniami
i podejmowanymi inicjatywami skutecznie wspierali Kaszubów bytowskich
w opieraniu się germanizacji i walki o polskość. To właśnie tu podtrzymywana
była wiara w odrodzenie Polski w czasie zaborów. Obecnie w odnowionym
budynku gospodarczym organizowane są wystawy muzealne, zajęcia i warsztaty
edukacyjne oraz izba zielarska.

Elektrownia wodna „Struga” w Soszycy produkuje prąd od 1925
r. W budynku pochodzącym z 1896 r. funkcjonował wcześniej tartak, suszarnia
i fabryka papy. Charakterystycznym elementem obiektu jest kanał o długości 1,7 km,
który doprowadza wodę z jez. Żukowskiego. W obiekcie wciąż pracują turbiny
Francisa z 1896 r. o mocy 250 kW. W środku największą atrakcję stanowi tablica
nastawcza wraz z przyrządami z początku XX w. Elementem który najbardziej
przyciąga turystów do Strugi są dwie żarówki firmy Osram z włóknami węglowymi,
być może są to najstarsze świecące żarówki na świecie. Obiekt w Soszycy
uznawany jest za jeden najstarszych i najcenniejszych tego typu w Europie.

Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

Elektrownia wodna „Struga” w Soszycy

Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej

BORZYSZKOWY
Duża wieś położona nad jeziorem Borzyszkowskim, która zamieszkiwana
była przez szlachtę zagrodową. Najważniejszym obiektem w Borzyszkowach
jest kościół pw. św. Marcina z Tours. W 1721 r. w miejscowości wybuchł
ogromny pożar, który strawił większość budynków, w tym plebanię i kościół.
Mieszkańcy dość długo zastanawiali się gdzie powinna powstać nowa świątynia,
dotychczasową lokalizację uważano za pechową. Według miejscowej legendy
w miejscu spalonego kościoła
w czerwcu, na świętego
Jana spadł śnieg! Miejscowi
mieszkańcy uznali to za
znak i odbudowali świątynię
w starej lokalizacji. Nowa
budowla została ukończona
w 1726 r. Drewniany kościół
posiada konstrukcję zrębową
i jest cennym przykładem
pomorskiego
baroku.
Kościół w Borzyszkowach
W bryłę kościoła została
wtopiona wieża, zwieńczona latarnią z baniastym hełmem zakończonym iglicą
z chorągwią. Wnętrze to połączenie XVIII - wiecznych barokowych elementów ze
współczesnymi. Na przykościelnym cmentarzu, którego część pochodzi z czasów
średniowiecza, znajduje się grób Józefa Gierszewskiego, współorganizatora
i naczelnego komendanta TOW „Gryf Pomorski” w latach 1941 – 1943.

BRZEŹNO SZLACHECKIE
Brzeźno Szlacheckie to stare siedlisko kaszubskiej szlachty zagrodowej
(Brzezińscy), które do 1919 r. znajdowało się pod administracją zaboru
pruskiego. Wówczas miejscowość nazywała się Briesen lub Adelig Briesen.
Po regulacji wersalskiej Brzeźno wciąż pozostawało w granicach Niemiec,
czemu sprzeciwiała się miejscowa ludność. Mieszkańcy postanowili przesunąć
wyznaczoną granicę o kilka kilometrów na zachód, powodując, że ich
miejscowość stała się polską osadą.
W centrum wsi znajduje się zabytkowy drewniany kościół z 1716 r. oraz zachowane
XIX - wieczne chałupy z nadszczytowymi ozdobami. Kościół został ufundowany
przez miejscową szlachtę. Pierwsze znaczące zmiany w wyglądzie świątyni miały
miejsce w 1752 r., kiedy to ówczesny proboszcz zlecił dobudowanie dzwonnicy.
Kolejna znacząca ingerencja w konstrukcję miała miejsce w 1905 r. Wówczas
kościół został rozbudowany, przesunięto o 5 metrów prezbiterium, w którego
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PIASZNO
Kaszubska wieś na Pojezierzu Bytowskim, do której turystów przyciągają
kurhany i kamienne kręgi oraz najwyższe wzniesienie w powiecie bytowskim Góra Siemierzycka (256,5 m n.p.m.). W 1999 r. zrodził się pomysł zbudowania
we wsi wieży widokowej, z której można byłoby podziwiać panoramę Kaszub
Bytowskich. Wybudowana na wysokości 220 m n.p.m. wieża o wysokości
20 m umożliwia podziwianie malowniczych krajobrazów okolic Piaszna.
Właściciel obiektu, Pan Leman, podkreśla, że budowla położona jest w połowie
drogi pomiędzy najsłynniejszą wieżą w Europie - paryską Wieżą Eiffla,
a nadajnikiem telewizyjnym w Moskwie. Na terenie posiadłości Pana Lemana
odkryto pozostałości kamiennych kręgów Gotów, datowane na I-II w. n.e.
oraz cmentarzysko kurhanowe. Odkrycie dało początek wybudowania przez
właściciela nieolitycznej wioski Gotów składającej się z kilku chat i palisad.

bike map
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Radkarte

ELEKTROWNIE NA WIEPRZY
Wieprza to rzeka o długości prawie 112 km, która posiada bardzo rozwinięte i duże
dorzecze (rzeka Pokrzywna i Studnica). Wypływa ze wzniesień morenowych na
Pojezierzu Bytowskim. Odcinkowo udostępniona do wędkowania, a od Kępic
do Sławna zmierza szerokim korytem przez łąki. Między Sławnem a Darłowem
meandruje, a w miejscowości Darłówko wpada do morza.
Wieprza, podobnie jak Słupia, Łupawa i Radunia jest pracującą rzeką.
Elektrownie zlokalizowane są w Biesowicach, Kępce i Kępicach.

Elektrownia wodna Biesowice

Muzeum w Płotowie jest oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
To właśnie tu w niewielkim budynku dawnej szkoły polskiej, która działała w latach
1929 - 1932, ukazana została historia miejscowych Kaszubów, którzy podjęli
starania o włączenie ziemi bytowskiej do Polski. Starania te niestety nie przyniosły
skutku, a czujący się Polakami Kaszubi zostali oddzieleni od ojczyzny i stali się
obywatelami niemieckimi. Jednak w swoich działaniach nie poddawali się i wielkim
staraniem doprowadzili do otwarcia szkoły polskiej na ziemiach niemieckich.

Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

Krajobraz Kaszub Zachodnich
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Kościół pw. św. Katarzyny

Ilustrowany opis krajoznawczy

Neoromańska świątynia wzorowana jest na berlińskim kościele św. Mateusza
i powstała w połowie XIX w. Do 1945 r. nosiła nazwę św. Elżbiety i służyła
protestantom. Po spaleniu świątyni katolickiej, po której została tylko wieża
w obiekcie odprawiano msze święte, a z czasem katolicy przejęli cały obiekt.

To właśnie tu położony jest jedyny na Pomorzu ewangelicki cmentarz leśników,
w Leśnictwie Bukowa Góra. Od 1874 r. do 1939 r. był miejscem spoczynku
leśników i pracowników nadleśnictwa Zerrin oraz ich rodzin. Z powstaniem
cmentarza wiąże się samobójcza śmierć nadleśniczego Otto Heinricha
Smaliana, który wprowadził używany do dziś w gospodarce leśnej wzór do
obliczania miąższości drewna. Fredrich Adolf Olberg, przełożony i przyjaciel
Smaliana, założył sobie w testamencie, aby pochować go obok nadleśniczego
na Bukowej Górze. Jego wolę spełniono, a tym samym narodziła się tradycja
ludzi lasu, którzy byli chowani na leśnym cmentarzu. Znajduje się tu 31 grobów,
a ostatnią osobą pochowaną w 1939 r. na cmentarzu była żona przewodnika
leśnego Eduarda - Ida Schuschke. Po wybuchu II wojny światowej, krzyże
cmentarne miały być wykorzystywane do celów militarnych, jednak stanowczo
się temu sprzeciwiła Anna Ernst. Oddział SS, który przyjechał zabrać krzyże
wrócił z niczym, a cmentarz przetrwał do dziś. Obecnie cmentarz uporządkowany
i odnowiony, nad którym opiekę sprawują polscy leśnicy i ich rodziny.

Mapa rowerowa powiatu bytowskiego

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Jana Chrzciciela

BUKOWA GÓRA NAD PYSZNEM

Parki krajobrazowe

Powstało w 1972 r., od tego czasu prezentuje ekspozycje poświęcone
zabytkom kultury materialnej Kaszubów bytowskich. Muzeum nadzoruje
również trzy oddziały – w wieży dawnego kościoła pw. św. Katarzyny,
Muzeum Szkoły Polskiej oraz Zagrodę Styp Rekowskich w Płotowie.

miejscu dobudowano fragment nawy. Zmieniono wówczas także kształt okien
oraz dodano polichromie we wnętrzu świątyni. W kościele znajdują się m.in
barokowa ambona, XVIII-wieczne obrazy św. Katarzyny i św. Judy Tadeusza.
We wsi znajduje się także duży obelisk z napisem „Kaszuby pod Wiedniem”,
odsłonięty w 1983 r., upamiętniający udział szlachty z Brzeźna Szlacheckiego
w słynnej bitwie.

Rezerwaty przyrody

Muzeum Zachodniokaszubskie

Krajobraz Kaszub Zachodnich

Atrakcje turystyczne

Zamek w Bytowie

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 350
tel. fax 58 32 68 352
www.dt.pomorskie.eu
www.pomorskie.travel

Miasto położone nad strugą Bytowa, które istniało już jako gród w XII w.
i należało do księstwa słupsko – sławieńskiego. Od 1329 r. własność zakonu
krzyżackiego, który wybudował w mieście gotycki zamek. To właśnie zamek
jest jedną z największych atrakcji miasta. Odwiedzając Bytów warto zobaczyć
także Kościół pw. św. Katarzyny, Muzeum Zachodniokaszubskie oraz niedawno
odrestaurowany most nad rzeką Borują.

Duża wieś nad Słupią, którą w 1374 r. na własność otrzymał Bogusz Puttkamer
od księcia słupskiego Kazimierza V. Miejsce to nierozerwalnie związane jest
z „żelaznym kanclerzem” Otto von Bismarckiem, który w Kołczygłowach wziął
ślub. To również miejsce urodzenia znanego polskiego kolarza i organizatora
Tour de Pologne Czesława Langa.
W centralnym miejscu wsi, na niewielkim wzniesieniu, umiejscowiony został
kościół, który obecnie jest najstarszą budowlą z muru pruskiego na Kaszubach
Bytowskich. Już z daleka widoczna jest jego bryła i czarne belki zdobiące ściany.
Świątynia powstała w 1832 r. dzięki funduszom rodu Puttkamerów, z którego
wywodziła się żona Bismarcka - Joanna.
W 2002 r. wnętrze kościoła
pw. Chrystusa Króla spłonęło,
a w odbudowanej świątyni
znalazły się marmurowe
figury oraz rzeźby Chrystusa
wykonane z 800 - letniego
drzewa oliwnego. Rzeźby
zdobią wnętrze kościoła dzięki
włoskiemu artyście, który
zauroczył się tym miejscem
podczas wizyty u swojego
Kościół w Kołczygłowach
przyjaciela - Czesława Langa.

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu

BYTÓW

Krzyżacka warownia powstała na przełomie XIV i XV w, obecnie jest
jednym z najokazalszych zachowanych zamków krzyżackich, wielokrotnie
przebudowywany ze względu na użytkowanie – pełnił funkcje administracyjne,
sądowe, był rezydencją wdowią, magazynem i więzieniem. Budowla składa
się z zamków: Zakonnego,
Książęcego, Wdów i Sądów.
W narożnikach budowli
znajdują się 4 baszty: Wieża
Prochowa, baszta Polna,
Różana i Młyńska. Obecnie
w jednym ze skrzydeł zamku
swoją siedzibę ma Muzeum
Zachodniokaszubskie.
W zabytku znajduje się
również restauracja oraz
Zamek w Bytowie
punkt informacji turystycznej.
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KOŁCZYGŁOWY

KASZUBY ZACHODNIE

Jest to największa elektrownia wodna na Słupi, która stanowi unikalny na skalę
europejską przykład rozwiązań technicznych, wkomponowanych w naturalny
krajobraz. Malowniczo położony obiekt, który swym wyglądem przypomina zamek
na wodzie, został wzniesiony w 1914 r. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap budowy,
którego efektem było zamontowanie turbin i generatorów. Cały kompleks oddano
do użytku w 1920 r. Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne
elektrownia w Gałąźni Małej była największym i najnowocześniejszym obiektem
w północnej Europie. Potęgę budowli ukazują potężne rurociągi doprowadzające
wodę do budynku siłowni, których różnica wysokości miedzy wlotem, a wylotem
wynosi 36 m. Zastosowane rozwiązania techniczne były wzorem do budowy
podobnych obiektów na całym kontynencie. Do dziś pracują turbiny i generatory
zainstalowane blisko 100 lat temu, których producentem była niemiecka firma
Gotha. Są one w stanie wyprodukować prąd o łącznej mocy 3.7 MW.

Ta najstarsza elektrownia na Wieprzy została zbudowana w roku 1905,
funkcjonowała dwa lata, kiedy tragiczna w skutkach fala powodziowa spowodowała
jej zniszczenie. Odbudowana w szybkim tempie, ponownie zaczęła pracować już
w 1908r. Ziemną zaporę zastąpiono ziemno-betonową, o całkowitej długości 120m,
co robi oszałamiające wrażenia do czasów współczesnych. Po zdemontowaniu
urządzeń technicznych przez
Armię Czerwoną w 1945r.,
została odbudowana i ponownie
uruchomiona w latach 19501954. Zainstalowano w niej
polskie turbiny z Radomska,
które wytwarzają energię po
dziś dzień. Elektrownia o mocy
503KW udostępniona jest do
zwiedzania, jednak wymagane
jest wcześniejsze uzgodnienie
wizyty.
Elektrownia wodna Biesowice

Elektrownia wodna Kępice

Elektrownia została wybudowana w 1890 r. na potrzeby papierni i tartaku.
W 1918 r. siłownia została przekształcona w elektrownię wodną zasilającą zakład
papierniczy. W 1945 r. obiekt podzielił los innych przedsiębiorstw, w których
zdemontowano i wywieziono maszyny i elementy wyposażenia. Po raz kolejny
zakład zaczął pracować w roku 1958, kiedy przejęły go Zakłady Garbarskie
w Kępicach, i uruchomiły w nim elektrownię przemysłową.

Elektrownia wodna Kępka

Siłownia powstała już na początku XX w., jednak działania wojenne w 1945 r.
przerwały jej pracę. Zdemontowane i wywiezione maszyny unieruchomiły obiekt
na ponad 50 lat. Dopiero w 1995 r. Zakład Energetyczny Słupsk przygotował
projekt odbudowy elektrowni, rok później rozpoczęły się prace, a po dwóch
latach siłownia została uruchomiona.

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W WARCINIE
Pałac z XVII w. należał niegdyś do pruskiego rodu von Zitzewitz. Majątek
kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, aż w 1867 r. kupił go Otto von Bismarck,
zw. Żelaznym Kanclerzem, twórca zjednoczonych Niemiec. Wewnątrz pałacu
pozostało zabytkowe wyposażenie – wspaniały hol z licznymi trofeami myśliwskimi
i sala kominkowa z biurkiem Bismarcka, bronią myśliwską i popielniczką ze stopy
słonia. W sypialni, kanclerz przeredagował depeszę emską, która doprowadziła
do wojny francusko-pruskiej. Pałac jest otoczony malowniczym parkiem,
w którym rosną najstarsze w Polsce daglezje oraz znajduje się cmentarz z 14
kamieniami nagrobnymi ulubionych zwierząt Bismarcka. Dzisiaj funkcjonuje tu
szkoła dla leśników.
Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej

JASIEŃ
Stara kaszubska wieś, w której na szczególną uwagę zasługuje kościół pw.
Bożego Ciała. W 1699 r. z inicjatywy Mikołaja Wawrzyńca von Wussow postawiono
drewniano - szachulcowy kościółek - ówczesny zbór protestancki. Od 1945 r. jest
to kościół katolicki, w którym obecnie podziwiać możemy dobrze zachowany
marynistyczny ołtarz główny pochodzący z początku XVII w., barokową chrzcielnicę
oraz dzwon z końca XVI w.
Jasień to również jezioro
rynnowe, które posiada aż 8
wysp, a jego linia brzegowa
dzieli w naturalny sposób
zbiornik na część północną
i południową, połączone
wąską cieśniną. To właśnie
tu swój początek ma rzeka
Łupawa. Warto wiedzieć, że
jezioro znajduje się na terenie
Kościół w Jasieniu
Parku Krajobrazowego Dolina
Słupi, a w okolicy poprowadzone są liczne ścieżki spacerowe i szlaki turystyczne.

Zespół dworsko – parkowy w Warcinie
Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki,
Michał Bieliński, Tomasz Legutko, LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina,
Muzeum Pomorza Środkowego, Gmina Ustka, Sulisława Borowska, Artur Sikorski
Opracowanie kartograficzne i graficzne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2020
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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