02 Mapa B1 Kaszuby Południowe 2022 nowa wersja druk.indd 1

2022-07-04 16:47:53

... odkrywaj na rowerze

nieoczywiste i nieznane
bike map

Radkarte

mapa rowerowa skala 1 : 50 000; 1 : 60 000

POŁUDNIOWE

KASZUBY

KASZUBY

POŁUDNIOWE
nieoczywiste i nieznane

Odkrywamy razem z:

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

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu
ISBN 978-83-965025-0-6

KASZUBY POŁUDNIOWE - ATRAKCJE

Pomorskie
- nieoczywiste i nieznane
Chylące się ku upadkowi dwory, pałace i folwarki, ruiny wiekowych kaplic grobowych,
opuszczone jednostki wojskowe pamiętające czasy zimnej wojny, nieczynne mosty
kolejowe czy też pozostałości ewangelickich cmentarzy to obiekty, przy których nie
ma kas biletowych, straganów z pamiątkami czy chociażby parkingów. Nie znajdziemy
ich również w przewodnikach turystycznych czy kolorowych folderach promocyjnych.
Opuszczone i ukryte, poddane upływowi czasu czekają na swój koniec bądź nowe życie.
Samo dotarcie do nich stanowi często nie lada wyzwanie a cześć z nich oglądać można
jedynie z zewnątrz, gdyż stanowią własność prywatną. W dobie wzrostu popularności
turystyki alternatywnej coraz częściej turyści szukają miejsc zapomnianych, nieznanych
i nieoczywistych. Zaczynają odkrywać budowle, które swoje dobre czasy maja dawno
za sobą. Interesuje ich każdy relikt, który niesie za sobą jakąś ciekawą historię
związaną z danym regionem. Miejsca, o których mowa nie są dla wszystkich. Docenią
je eksploratorzy i pasjonaci historii, którzy w starych, zniszczonych budowlach potraﬁą
odkryć dodatkową wartość. Obecna edycja map prezentuje ponad 400 takich obiektów,
które śmiało można zaliczyć jako tajemnicze i nieoczywiste.

KOLEGIATA W KARTUZACH
Centralnym obiektem zespołu klasztornego kartuzów jest Kolegiata z unikatowym
dachem w kształcie wieka trumny.

MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYNIE

MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE

PUNKT WIDOKOWY SOBÓTKA

WDZYDZE

Skansen kolejowy ustanowiono na terenie zlikwidowanej lokomotywowni w 1992
r. Wszystkie budynki skansenu pochodzą z 1929 roku. Obecnie muzeum posiada
ponad 50 różnych pojazdów szynowych w tym wiele unikatów, jak najsilniejsza polska
lokomotywa spalinowa SP47.

Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku otwarto 17 lipca 1978 roku. Zbiory
umieszczono na parterze dworu rodziny Wybickich. Ekspozycja prezentuje życie,
działalność publiczną autora naszego hymnu narodowego w ostatnich latach
Rzeczpospolitej szlacheckiej w okresie powstania kościuszkowskiego oraz tworzenia
Legionów we Włoszech.

W Ręboszewie warto wspiąć się na wzgórze Sobótkę (221,3 m n.p.m.) z którego roztacza
się wspaniała, niemalże pełna panorama północnego i wschodniego fragmentu tzw.
Kółka Raduńskiego. Na szczycie widokowego wzgórza nad Ręboszewem od 2012 r.
stoi replika drewnianego wiatraka - koźlaka.

Turystyczna miejscowość będąca rajem dla wodniaków i miłośników historii. Nazywane
również Wdzydzami Kiszewskimi położone nad jeziorem Gołuń, są jednocześnie
siedzibą najstarszego w Polsce skansenu – Kaszubskiego Parku Etnograﬁcznego.

CHMIELNO
Kaszubska wieś położona na wzniesieniach nad trzema jeziorami: Rekowo, Białe
i Kłodno. Obecnie jest to miejscowość letniskowa z rozwiniętą bazą noclegową
i gastronomiczną. Będąc na miejsca warto odwiedzić Muzeum Ceramiki Kaszubskiej
Neclów oraz XIX-wieczny kościół.

Kolejowa wieża ciśnień w Miechucinie.

Wczesnośredniowieczny kurhan naziemy w miejscowości Uniradze .

Obiekty na mapie podzielone zostały na następujące kategorie:
Muzeum - Kaszubski Park Etnograﬁczny we Wdzydzach.

obiekty inne m.in..
(inżynieryjne,
hydrotechniczne,
przemysłowe)

Obiekty sakralne,
cmentarze
zamki, dwory
i pałace

Kościerzyna - Muzeum kolejnictwa.

ZŁOTA GÓRA W BRODNICY GÓRNEJ

obiekty militarne

Kartuska kolegiata.

Punkt widokowy zlokalizowany na Wysoczyźnie Brodnickiej, z którego podziwiać można
Jezioro Wielkie Brodno i Ostrzyckie.

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania innego oblicza
naszego województwa!

Panorama Kaszub z Sobótki w Ręboszewie.

KALWARIA WIELEWSKA

DWÓR WYBICKICH W SIKORZYNIE

Jedna z najpiękniejszych w Polsce kalwarii, która powstawała w latach 1915 - 1925.
Składa się z 23 obiektów: 14 kaplic, 6 rzeźbiarskich dzieł, świętych schodów, ambony
oraz Pustelni, w której latami mieszkali jej opiekunowie.

Sikorzyno to tzw. „gniazdo rodowe” twórcy Hymnu Narodowego Józefa Wybickiego.
Chmielno.

Ruiny współczesnego zamku w Łapalicach.

Opuszczony pałac w Małkowie.

Grota nad J. Lubygość.

Budynki wojskowe dawnej szkoły lotniczej w Gostomiu.
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Dawny ośrodek wczasowy Luftwaffe.

Schron Ptasia Wola TOW Gryf Pomorski nad J. Lubygoś.

Opuszczony kościół w Stężycy.

Amﬁteatr u stóp Złotej Góry.

Kalwaria wielewska.

Jezioro Kłodno w Chmielnie.

Dwór Wybickich w Sikorzynie.
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