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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.
Obiekty na mapie podzielone zostały na następujące kategorie:
Obiekty sakralne,
cmentarze

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

zamki, dwory
i pałace

obiekty militarne

Cmentarz zasłużonych lesników w rezerwacie przyrody Bukowa Góra.

Ruiny pałacu z XIX w. w Kartkowie.

Cmentarz ulubionych zwięrząt Żelaznego Kanclerza opodal pałcu w Warcinie.

Biesowicki Panteon - mauzoleum.

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania innego oblicza
naszego województwa!

Odkrywamy razem z:

KASZUBY ZACHODNIE - ATRAKCJE

Bukowa Góra nad Pysznem

Elektrownia wodna Kępka

Znajduje się tu zabytkowy cmentarz zasłużonych leśników Z jego powstaniem 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. 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.

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W WARCINIE

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.

KASZUBY
ZACHODNIE

ELEKTROWNIE NA SŁUPI
Słupia to rzeka o długości 138,6 km, która swój początek ma w jez. Gowidlińskim,
w rejonie Sierakowskiej Huty. 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.

Zamek w Bytowie

J. Studzieniczno w Studzienicach.

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. Obecnie w jednym ze skrzydeł zamku swoją siedzibę
ma Muzeum Zachodniokaszubskie. W zabytku znajduje się również restauracja oraz
punkt informacji turystycznej.

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.
Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej
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Pałac w Łodzierzy.
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Most kolejowy niedaleko Kołczygłów.

mapa rowerowa
bike map

skala 1 : 50 000
Radkarte

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. 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.

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. Potęgę budowli ukazują potężne rurociągi doprowadzające wodę do budynku
siłowni, których różnica wysokości miedzy wlotem, a wylotem wynosi 36 m. Do dziś
pracują turbiny i generatory zainstalowane blisko 100 lat temu.

Zamek krzyżacki w Bytowie.

Trzcinno - kościół.

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.

Elektrownia wodna Gąskowo w Gałąźni Małej.

KOŁCZYGŁOWY

nieoczywiste i nieznane
... odkrywaj na rowerze

Fragment Szlaku Kolejowego nad J. Długim nieopodal Tuchomka.

Dawny luterański kościół ryglowy w Kołczygłowach.
Jeden z herbów na odrestaurowanym moście kolejowym w Bytowie.

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.

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, 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.

Okolice młyna w Dywanie.

Elektrownia wodna Biesowice

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 1950-1954.
Most nad Borują w Bytowie.

Kościół w Jasieniu.

Fragment drogi rowerowej na dawnej linii kolejowej pomiędzy Bytowem, a Pomyskiem Wielkim.
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Elektrownia wodna Biesowice.
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Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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