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JEZIORO FISZEWO 
Fiszewo to najbliżej położone Szkodnikówki jezioro i spacer lub jazda rowerem ze Skwieraw 

przez pola nad Wdę i jezioro Fiszewo będzie dobrym pomysłem – to tylko około 15 minut  

Schodzimy z asfaltu prostu mijając remizę, a dalej trasa prowadzi drogą gruntową przez 

okoliczne pola, aż do mostku na rzece Wdzie, która tutaj w górnym odcinku jest wąską i 

płytką strugą, Za mostkiem należy skręcić w prawo i dojdziecie nad jezioro Fiszewo. 

Znajduje się tam wiata, pomost, huśtawki i miejsce na ognisko (jest także parking i bardziej 

leniwi mogą tutaj przyjechać samochodem…). Możecie tam często spotkać amatorów 

biwakowania w namiotach. 
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Dla amatorów kąpieli informacja, że dno jeziora koło pomostu jest piaszczyste tylko przy 

brzegu, a dalej niestety nie- dlatego nie jest zbyt przyjazne do kąpieli – ale chcący popływać 

mogą zejść do wody z pomostu – jest nawet drabinka. 
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KĄPIELISKO GLINOWO 
Ze Szkodnikówki na kąpielisko nad jeziorem Glinowskim to tylko 7 minut drogi 

samochodem, ale te 7km można pokonać także rowerem. Jadąc ze Skwieraw należy przeciąć 

drogę Kościerzyna – Bytów, a następnie w Nakli skręcić w lewo. Oprócz kąpieliska znajdują 

się tam wiaty, pomost, boisko do siatkówki, a nawet siłownia pod chmurką. Na miejscu jest 

także spory parking i nie powinno być problemu z parkowaniem. 
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SŁONECZNA PRZYSTAŃ – STUDZIENICE 
Polecamy wybrać się do Studzienic gdzie nad jeziorem Studzieniczno znajduje się kompleks 

Słoneczna Przystań. Turyści mogą tam dzięki Gminie Studzienice nieodpłatnie korzystać z 

infrastruktury - to plaża z pomostem oraz gminna wypożyczalnia sprzętu wodnego – to kajaki 

, rowery wodne a nawet deski windsurfingowe. Ze Szkodnikówki do Studzienic dojazd 

samochodem zajmie tylko około 15 minut. Na miejscu przygotowano także bezpłatny parking 

dla turystów. 

 

Słoneczna Przystań (bezpłatna wypożyczalnia kajaków, rowerów wodnych i desek 

windsurfingowych) w sezonie letnim otwarta jest od wtorku do niedzieli w następujących 

godzinach: 

wtorek, środa i czwartek od godz.10.00-18.00 

piątek od godz. 11.00-20.00 

Sobota od godz. 11.00-21.00 

niedziela od godz.12.00-20.00 

TELEFON KONTAKTOWY DO BOSMANA SŁONECZNEJ PRZYSTANI – 666 058 459 

Aktualne godziny otwarcia można sprawdzić na stronie Gminy Studzienice: 

 www.studzienice.pl/komunikaty/godziny-otwarcia-slonecznej-przystani-w-studzienicach

www.studzienice.pl/komunikaty/godziny-otwarcia-slonecznej-przystani-w-studzienicach
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KĄPIELISKO SULĘCZYNO 
W pobliskim Sulęczynie nad jeziorem Węgorzyno znajdziecie fajne, strzeżone kąpielisko oraz 

wypożyczalnię sprzętu wodnego. Znajduje się tam także niewielki parking, pomost i wiata. Ze 

Szkodnikówki dojazd samochodem do Sulęczyna na kąpielisko zajmie około 20 minut. Jadąc 

tam warto dodatkowo zaplanować zobaczenie Kamiennych Kręgów w Węsiorach - to tylko 

kawałek drogi dalej. Po drodze znajdziecie także coś dla amatorów jazdy konnej - w 

pobliskich Zdunowicach znajduje się Stajnia Chata Baryła  – więcej informacji na 

 www.chatabaryla.eu

 

 

https://www.szkodnikowka.pl/index.php/atrakcje/29-wesiory
www.chatabaryla.eu
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KAMIENNE KRĘGI W WĘSIORACH 
Tuż za Sulęczynem w wsi Węsiory znajduje się cmentarzysko Gotów… Goci to lud, który 

podbił rzymską Europę i założył państwo na terenie dzisiejszej Francji i Hiszpanii po 

północnej i południowej stronie Pirenejów. Według badań  mieszkali na Pomorzu nieco ponad 

200 lat i nieznana jest przyczyna opuszczenia Pomorza przez Gotów. Źródłem pisanym na 

temat pobytu Gotów na Pomorzu są powyższe trzy zdania Jordanesa. Ślady pobytu Gotów na 

Pomorzu są rozsiane na obszarze Pojezierzy Krajeńskiego i Kaszubskiego - w XIX i XX 

wieku odkryto ponad 50 cmentarzysk z kamiennymi kręgami. Obiekt w Węsiorach jest znany 

od 1938 roku kiedy etnograf - amator G. Petsch opublikował artykuł omawiający legendy i 

podania ludowe z nim związane. Cmentarzysko to jest położone na mocno pofałdowanej 

morenie w odległości ok. 1,5km na południe od wsi na północnym brzegu jeziora Długiego. 

W latach 1955 - 1963 przeprowadzono prace wykopaliskowe przez Zespół Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego. Rozkopano i następnie zrekonstruowano 20 kurhanów o konstrukcji 

kamienno-ziemnej, zbadano także kamienne kręgi - ogółem znaleziono 110 grobów. 
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Ze Skwieraw do Węsior trasa zajmie Wam około 20 minut, a dojazd do kamiennych kręgów 

jest bardzo dobrze oznakowany od centrum wsi Węsiory (droga Kartuzy - Sulęczyno). Obok 

cmentarzyska znajduje się płatny parking i "Gocka Chata" z pamiątkami oraz kaszubskimi 

zakąskami. Cmentarzyskiem opiekuje się Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów - 

 - które zajmuje się zgłębianiem ich nie tylko historycznych tajemnic, a www.kamienne.org.pl

także jako miejsc mocy o niezwykłej energii czy też astronomii… 

 

 

 

 

 

 

www.kamienne.org.pl
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ZAMEK KRZYŻACKI W BYTOWIE 
Zamek w Bytowie ma długą historię - Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku w  1390 roku i 

trwała ona około 15 lat. Warownię zbudowano na planie prostokąta. Otoczona była 

kamienno-ceglanymi murami oraz fosą, w narożach posiadała czteroboczną wieżę z trzema 

basztami: Młyńską, Różaną i Polną, we wschodnim murze mieściła się wieża bramna, 

natomiast przy murze północny wybudowano Dom Zakonny. Co ciekawe W czasie wojny 

trzynastoletniej warownia przeszła pod polskie panowanie i trafiła w ręce pomorskiej dynastii 

Gryfitów. Została ona wówczas przebudowana i dostosowana do potrzeb letniej, książęcej 

rezydencji. 

 

W chwili obecnej w murach zamku mieści się miejska biblioteka publiczna, hotel i restauracja 

oraz Muzeum Zachodnio-Kaszubskie. Na dziedziniec zamku można wejść bezpłatnie, wejście 

do poszczególnych pomieszczeń jest już biletowane. Muzeum dysponuje aż piętnastoma 

salami, gdzie można zobaczyć zabytki kultury kaszubskiej, broń, uzbrojenie, dzieła malarskie 

i zbiory artystyczno-historyczne – więcej informacji na  www.muzeumbytow.pl

Jeśli dobrze traficie to będziecie mogli zobaczyć pokazy walk rycerskich i tańców 

średniowiecznych, a na zamku odbywają się także liczne imprezy kulturalne. 

www.muzeumbytow.pl
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Przy bytowskim rynku warto zobaczyć trzy domy z XVIII wieku. Samotna ceglana wieża to 

relikt zniszczonego w 1945 roku gotyckiego kościoła św. Katarzyny. Teraz wewnątrz wieży 

jest  Muzeum Historii Miasta. A kościół ten Prawdopodobnie wybudowano jeszcze przed 

krzyżacką lokacją miasta w 1346 r. 

Dojazd do zamku ze Szkodnikówki zajmie około 20 minut – warto także pamiętać o 

organizowanych cyklicznie w weekendy przez Informację Turystyczną na Rynku w Bytowie 

spacerach z przewodnikiem – naprawdę warto! Relację z takiej wycieczki znajdziecie na 

naszej stronie internetowej - www.ilecimydalej.pl/wyprawki/615-spacer-po-bytowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ilecimydalej.pl/wyprawki/615-spacer-po-bytowie
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AQUAPARK W BYTOWIE 
W deszczowy dzień i nie tylko warto wybrać się do bytowskiego aquaparku – kompleksu 

basenowo - rekreacyjnego NIMFA. Znajdziecie tam kilka zjeżdżalni, mini dziką rzekę oraz 

jacuzzi, a także basen pływacki. Dostępne także są siłownie oraz strefa saun, które są 

dodatkowo płatne. 
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Kompleks znajduje się w Bytowie na ulicy Mickiewicza 15, a dojazd ze Skwieraw zajmuje 

około 20 minut. Przy kompleksie znajduje się dość duży bezpłatny parking i nie powinno być 

problemów z parkowaniem. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.basen-bytow.pl 

 

 

 

www.basen-bytow.pl
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WDA – SPŁYWY KAJAKOWE 
Najpopularniejszy spływ jednodniowy to szlak rzeką Wdą z Lipusza do Wdzydz 

Kiszewskich. Spływ Wdą nie wymaga zaawansowanych umiejętności kajakarskich, bowiem 

jest to wyjątkowo łatwy do pokonania odcinek liczący równo 22 km. Średni czas trwania 

spływu to 6 – 7 godzin wliczając przerwy. 

 

Na stronach organizatorów znajdziecie także inne propozycje, a dla spragnionych wyzwań 

można spróbować spłynąć górnym odcinkiem Wdy ze Skwieraw koło Szkodnikówki (przy 

jeziorze Fiszewo) do Lipusza. 

Oto strony internetowe niektórych organizatorów spływów: 

www.navigo-kajaki.pl 

 

www.kajaki-domaszk.pl 

www.szeryfoo.pl www.kajakimlyn.pl 

 

Na przykład innym pomysłem jest  spływ rzeką Trzebiochą, który należy do jednego z 

najłatwiejszych i wyjątkowych pod względem pokonywania trasy i urokliwych widoków, 

http://www.navigo-kajaki.pl/
www.kajaki-domaszk.pl
www.szeryfoo.pl
www.kajakimlyn.pl
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łączących w sobie rozległe łąki, lasy czy bagienka. Podczas spływu kajakowego Trzebiochą 

będzie możliwość zakupu świeżej, wędzonej ryby od prawdziwego hodowcy, przepłynięcie 

przez ciekawe, trudno dostępne mosty, a na zakończenie spływu kajakowego dopływa się do 

ośrodka PTTK we Wdzydzach Kiszewskich, skąd z wieży widokowej popatrzycie na 

Kaszubskie Morze  
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WDZYDZE KISZEWSKIE 
We Wdzydzach koniecznie trzeba odwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny. Powstał on w 

1906 roku jako pierwsze na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Urządzone 

zostało w XVIII-wiecznej podcieniowej chałupie wykupionej od miejscowego gospodarza 

Michała Hinza za sprawą osiadłych w tej wsi, w latach 90-tych XIX stulecia, Teodory i 

Izydora Gulgowskich. Ich wszechstronne zainteresowania i wieloletnia, wytrwała praca 

zaowocowała odkryciem zapomnianych źródeł kaszubskiej sztuki ludowej i twórczości 

rzemieślniczej, przywracając jej dawną świetność i zapewniając szeroką popularność. Poprzez 

zastosowanie warsztatowych metod pracy odrodziło się plecionkarstwo z korzenia sosny i 

uprawiany jest do dzisiaj haft oparty na motywach ludowych. Na niedługo ożyło meblarstwo 

inspirowane miejscowymi wzorami. Plenerowa część Parku Etnograficznego obejmuje 49 

obiektów architektury ludowej z planowanych docelowo 80-ciu. Są to zagrody chłopskie i 

szlacheckie, chałupy i dworki, karczmy, szkoła, kościoły oraz wiatraki, kuźnia i 

tartak.  Obiekty wyposażone są w tradycyjne sprzęty i urządzenia używane przez 

mieszkańców wsi. Znajdziecie tam także XIX wieczny dworek ze Skwieraw. 

Co roku zawsze w trzecią sobotę i niedziele lipca odbywa się tutaj Jarmark Wdzydzki – 

największa impreza folklorystyczna na Kaszubach- więcej na stronie internetowej muzeum: 

www.muzeum-wdzydze.gda.pl/jarmark.html 

 

www.muzeum-wdzydze.gda.pl/jarmark.html
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Warto także zajrzeć do Stanicy Wodnej PTTK – możecie tam wypożyczyć sprzęt wodny, czy 

też zjeść coś w tawernie, ale przede wszystkim znajduje się tam wieża widokowa o wysokości 

36m, a z wieży można podziwiać panoramę Wdzydz Kiszewskich i Krzyż Jezior Wdzydzkich 

z licznymi półwyspami i największą wyspą jeziora Wdzydze – Ostrowem Wielkim. To tutaj 

kończą się jednodniowe spływy kajakowe z Lipusza. 
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Kolejną atrakcją jest rejs z przystani „U Grzegorza” położonej tuż obok całkiem fajnej plaży 

naprzeciwko hotelu Niedźwiadek. Wypływa stamtąd statek „Stolem II” - standardowy rejs 

trwa około godziny, w trakcie której opływana jest największa wyspa wdzydzkiego akwenu 

Ostrów Wielki. 

 

Dojazd ze Skwieraw do Wdzydz Kiszewskich zajmie około pół godziny. 
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BĘDOMIN – MUZEUM HYMNU 
NARODOWEGO 

W XVIII-wiecznym dworku w Będominie urodził się twórca hymnu narodowego Józef 

Wybicki. Obecnie mieści się tam jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego.  

W Muzeum prezentowane są dwie wystawy stałe. Pierwsza zatytułowana Józef Wybicki i jego 

epoka, która ukazuje życie i działalność publiczną Józefa Wybickiego oraz okoliczności 

powstania ‘Mazurka Dąbrowskiego’. Prezentuje  też zabytkowe wnętrza  pomorskiego dworu 

szlacheckiego z XVIII i początku XIX wieku. 

 

Druga wystawa przedstawia rolę ‘Mazurka Dąbrowskiego’ w podtrzymaniu świadomości 

narodowej Polaków w okresie zaborów i w ich walkach o odzyskanie utraconej 

państwowości, począwszy od XIX wieku aż po okres II wojny światowej. 

Można tam zobaczyć także wystawione po raz pierwszy całe drzewo genealogiczne rodu 

Wybickich, czy biżuterię z okresu powstania styczniowego. W Muzeum organizowane są 

także imprezy plenerowe – Bieg Mazurka Dąbrowskiego  i Majówka z generałem Józefem 

Wybickim oraz organizowana w sierpniu cykliczna, historyczna impreza rekonstrukcyjna 

Batalia napoleońska. 
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Dojazd do Muzeum Hymnu Narodowego ze Szkodnikówki zajmuje pół godziny i biorąc pod 

uwagę, że to jedyna takie muzeum na świecie to całkiem niedaleko… 
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GÓRA LEMANA 
Wszystko zaczęło się w 1990 r., kiedy rolnik z Piaszna - Klemens Leman - zbierając kamienie 

do budowy fundamentów, odkrył w swoim lesie tajemnicze kamienne kręgi. Skojarzył je ze 

słynnymi cmentarzyskami Gotów w Odrach i Węsiorach. Wkrótce na terenie gospodarstwa 

Klemensa Lemana archeolodzy stwierdzili występowanie 31 kurhanów kultury łużyckiej 

(1700-1800 r. p.n.e.). Cennym znaleziskiem jest kamienny stół, na którym prawdopodobnie 

dokonywano rytualnej rzezi zwierząt. Pod 200-letnim bukiem, również na terenie 

gospodarstwa, pan Klemens odnalazł żarno nieckowate, pochodzące najprawdopodobniej z 

około 600 r. n.e. W 1999 r. przedsiębiorczy gospodarz ustawił na wzgórzu drewnianą wieżę 

widokową 20-metrowej wysokości (teraz już w miejsce drewnianej powstała nowa wieża), 

która amatorów pięknych widoków wita tabliczką z napisem: "wieża wspaniałych widoków i 

dalekich perspektyw".  

 

Nieopodal wieży w urokliwym miejscu powstała także rekonstrukcja gockiej wioski. U stóp 

wieży nazywanej wieżą Lemana odbywało się tam wiele interesujących imprez - m.in. 

sobótka, plenery artystyczne, a nawet Nieoficjalny Ogólnopolski Ogólnodostępny Zlot Fanów 

Monty Pythona. Ponieważ kaszubskie przekazy ludowe sytuują w okolicach Tuchomia 

miejsca "wylęgu" czarownic, w okresie letnim organizowano tu nawet Zloty Czarownic… 
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Oprócz podziwiania widoków z wieży można znaleźć tam rekonstrukcję gockiej wioski i w 

odległości około dwóch kilometrów kurchany i kamienne kręgi. Są one mniej okazałe niż 

w Węsiorach, bo dobrze widoczna jest jedna stella – zapewne sprawne oko archeologa 

znalazłoby więcej szczegółów. Nieopodal kręgów znajduje się wiata, a także kamień 

graniczny dawnej granicy polsko-niemieckiej. 
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Góra Lemana znajduje się z wiosce Piaszno za Bytowem i dojazd ze Skwieraw zajmie około 

pół godziny. Wycieczkę można połączyć ze zwiedzaniem Bytowa, polecamy także zajrzeć do 

pobliskiego Płotowa gdzie w latach 1929-1932 działała polska szkoła, znajduje się tam 

muzeum, które jest oddziałem Muzeum Zachodnio-kaszubskiego w Bytowie. Zobaczyć 

tam  można zrekonstruowaną salę lekcyjną oraz obszerną wystawę, poświęconą patriotycznej 

działalności mniejszości polskiej w Niemczech. Działalność kaszubskich patriotów, 

zmierzająca do zachowania polskiej tożsamości, przybierała wiele form. Powstawały koła 

zainteresowań, towarzystwa sportowe i śpiewacze, starano się propagować czytelnictwo w 

języku polskim. Bardzo ważnym było uruchomienie szkół, w których Kaszubi mogliby uczyć 

swoje dzieci języka polskiego więcej informacji na stronie internetowej 

www.muzeumbytow.pl/plotowo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzeumbytow.pl/plotowo
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BYTOWSKIE DREZYNY 
Z pięknie wyremontowanego ceglanego budynku kolejowego w Bytowie (polecamy zobaczyć 

także zabytkowy most nad Borują tuż koło dworca) wraz z Koleją Drezynową w Bytowie 

możecie wybrać się na wycieczkę prawdziwą drezyną! Na początek, a uwierzcie, że trzeba się 

namachać, fajna będzie krótka wycieczka do Dąbrówki Bytowskiej i z powrotem. Trasa jest 

bardzo malownicza, biegnie przez pola i lasy, miejscami drezyna wjeżdżała w utworzone 

przez drzewa zielone tunele. Na dworcu w Dąbrówce Bytowskiej można zrobić krótki postój, 

a z powrotem troszkę pod górkę, a potem z wiatrem we włosach - z górki drezyna pędziła z 

powrotem do Bytowa pokonując kilometr w 6 minut... To super zabawa i wycieczka dla całej 

rodziny :) Można spróbować też nieco ambitniej- pojechać dalej do Bożegotuchomia. 

 

Wycieczki drezyną - kontakt do wynajęcia drezyny Pan Marek Czerlik tel. 503-417-104 

www.facebook.com/BytowskieDrezyny 

Spostrzegawczy znajdą w Szkodnikówce na ścianie nasze trofeum z I pikniku kolejowo 

drezynowego – a naszą relację z tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej: 

www.ilecimydalej.pl/wyprawki/339-drezyny-2014 

 

www.facebook.com/BytowskieDrezyny
www.ilecimydalej.pl/wyprawki/339-drezyny-2014
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OKOLICE PŁOTOWA I REKOWA 
Wybierając szlak Atrakcje turystyczne okolic Rekowa i Płotowa, wejdziemy na najwyższe na 

Pojezierzu Bytowskim wyniesienie morenowe – czyli Górę Siemierzycką 256m n.p.m. -  

oglądając po drodze jezioro lobeliowe, torfowisko kotłowe, lasy i miejsce po dawnej osadzie. 

Jest to ścieżka przyrodniczo-turystyczna oznakowana kolorem zielonym, znajduje się ona w 

obrębie europejskiej sieci Natura 2000 – jako potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk 

pod nazwą Lasy Rekowskie. 

 

Początek szlaku znajduje się przy punkcie informacji turystycznej nad jeziorem Wiejskim w 

Rekowie. Szlak ma 8km i jego przejście zajmuje około 4 godzin łącznie z podziwianiem 

widoków z wieży na Górze Siemierzyckiej. 
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Więcej informacji na temat tego szlaku i 

innych atrakcji Pojezierza Bytowskiego 

można znaleźć na stronie internetowej: 

www.bytow.com.pl/mapa 

Dojazd do Rekowa zajmuje około pół godziny, można go połączyć ze zwiedzaniem Bytowa 

lub wypadem do Słonecznej Przystani w Studzienicach…  

 

 

 

www.bytow.com.pl/mapa
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WŚRÓD LEŚNYCH JEZIOR I BAGIEN 
Ścieżka turystyczna wśród leśnych jezior i bagien rozpoczyna się w Rekowie (podobnie jak 

szlak na Górę Siemierzycką) obok remizy strażackiej – leży w obszarze Natura 2000 ma 8km 

i jej przejście zajmuje około 4 godzin. Zobaczycie na niej torfowiska kotłowe i przepiękne 

krajobrazowo jezioro Leniwe. Ma ono postać rozległych unoszących się na wodzie 

mszarnych dywanów, w wielu miejscach porozrywanych, z licznymi oczkami wodnymi i 

pływającymi wyspami – przygotowano tam pomosty obserwacyjne dla turystów. 
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SZYMBARK – CEPR I SZCZYT WIEŻYCY 
W znajdującym się w Szymbarku CEPR – czyli Centrum Edukacji i Promocji Regionu 

zobaczyć m.in. można najdłuższą deskę świata, przeniesiony z Syberii dom sybiraka z repliką 

łagru, dom przeniesiony z tureckiego Adampola, a także replikę bunkra organizacji Gryf 

Pomorski (który w oryginalnej lokalizacji można zobaczyć nad jeziorem Lubygość w Lasach 

Mirachowskich), największy fortepian świata no i oczywiście Dom do Góry Nogami! 
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W lokalnym kościółku p.w. św. Rafała zobaczycie pamiątki: belkę z Kołymy, z ogrodzenia 

sowieckiego łagru, z resztkami drutu kolczastego, oryginalne elementy bunkra gryfitów, 

przekazane przez byłych żołnierzy Gryfa Pomorskiego, 180-letnie ławki z sanktuarium Matki 

Bożej Królowej Kaszub z Sianowa oraz ścianę prezbiterium zbudowaną z drewnianych 

elementów XVIII-wiecznego domu Sybiraka. Więcej informacji znajdziecie na stronie 

www.cepr.pl 

Dojazd ze Skwieraw do Szymbarka zajmie około pół godziny. 

 

Będąc w Szymbarku nie można pominąć najwyższego szczytu północnej Polski – Wieżycy o 

wysokości 328,7m n.p.m. Znajduje się tam wieża widokowa z której można podziwiać 

panoramę Kaszub. 

 

http://www.cepr.pl/
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Najprostszym sposobem dostania się tam z CEPR jest podjechanie na jeden z dwóch 

widocznych na mapce parkingów i krótkie podejście na szczyt. 
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Nieco bardziej ambitni mogą cofnąć się pieszo do Szymbarka ul. Szymbarskich Zakładników 

skąd w prawo szlakiem czarnym mijając w lesie miejsce upamiętniające rozstrzelanych w 

1944 roku Szymbarskich Zakładników (znajduje się tam kamienny kopiec, pamiątkowa 

tablica, krzyż oraz ułożone wokół niego kamienie z nazwiskami pomordowanych 10 

działaczy ruchu oporu z organizacji Gryf Pomorski) dotrzeć na Wieżycę -  całość to ok. 2km 

w jedną stronę. Najbardziej ambitni mogą przejść szlakiem żółtym z Krzesznej (zaczyna się 

na stacji kolejowej) do Szymbarka, a następnie czarnym na Wieżycę (to ok. 10km). 
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ZAMEK W ŁAPALICACH 
Od 30 lat niespełnione marzenie gdańskiego rzeźbiarza i producenta mebli - to miało być 

dzieło jego życia. Ponad 5000m2, 52 pomieszczenia, kilka pięter, 365 okien, 12 wież. Dzisiaj 

budowla niszczeje, ale i tak przyciąga tłumy turystów z całej Polski i świata, ale pojawiła się 

nadzieja na jego ukończenie... 

 

I tak na kaszubskiej ziemi powstał okazały zamek o powierzchni ponad 5 tys. metrów 

kwadratowych. Miał przypominać rezydencję z dawnych czasów. Składa się na niego kilka 

pięter, 365 okien, wzniesiono też dwanaście wież, które miały symbolizować apostołów. W 

środku znalazł się basen, sala balowa, kaplica, a przed budynkiem ogromna brama wjazdowa. 

Artysta Piotr Kazimierczak tak pisał o swoich planach: "wnętrza zamku w Łapalicach 

powinny być niepowtarzalne, zniewalające przepiękną scenerią i najwyższym kunsztem jej 

wykonania". Ale sprawa zamku jako samowoli budowlanej ciągnie się od 30 lat - i turyści od 

tylu lat tu przyjeżdżają. I mimo tego, że budowla nigdy nie została dokończona, to na 

stronach gminy Kartuzy zamek w Łapalicach wymieniany jest jako jedna z głównych atrakcji 

regionu. Ale trzeba pamiętać, że zwiedzanie niszczejącego zamku nie jest do końca 

bezpieczne - podobno na terenie budowy doszło już do wielu wypadków. Jeżeli zdecydujecie 

się na wycieczkę do Łapalic zachowajcie SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!!! 



37 
 

 

 

Trasa ze Skwieraw do Łapalic zajmie około godzinę. Po drodze warto zaplanować 

zobaczenie Kamiennych Kręgów w Węsiorach i zrobić krótki postój Złotej Górze gdzie 

znajduje się pomnik Kaszubskich Partyzantów i można podziwiać jeden z najpiękniejszych 

http://www.szkodnikowka.pl/index.php/atrakcje/29-wesiory
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widoków na Kaszubach, a na pewno na Szwajcarii Kaszubskiej. Można także wycieczkę do 

Łapalic połączyć z wizytą w Parki Miniatur w Stryszej Budzie i więcej informacji na stronie 

internetowej www.kaszubskiparkminiatur.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kaszubskiparkminiatur.com.pl

