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Kochani Bursjanie,
po raz kolejny przygotowałam dla Was
propozycję wycieczki „palcem po mapie”.
Tym razem zawitamy na Kaszuby.
Pokażę Wam co warto zobaczyć
i gdzie koniecznie pojechać.
Niestety na razie musi wystarczyć nam
taka forma podróżowania,
ale wierzę, że prędzej czy później,
będziecie mogli sami przekonać się,
jak cudowna jest Szwajcaria Kaszubska.
ZAPRASZAM 

Magia tego regionu, to piękno wyjątkowych krajobrazów,
tajemnic tej ziemi i jej osobliwości. Kultura, własny język,
bogata tradycja i ogromne umiłowanie przyrody,
pozwoliły na zachowanie wartości, które w połączeniu z
dzisiejszym nowoczesnym światem
tworzą specyfikę tego regionu.
Kaszubi to ludzie otwarci i gościnni,
zapraszają do krainy, która zaskakuje
wprost niezwykłymi
możliwościami
wypoczynku.

Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we
Wdzydzach Kiszewskich, założony w 1906 roku, ma już dziś ponad 100 lat
i jest tym samym najstarszym skansenem w Polsce.
To jedno z najczęściej odwiedzanych
miejsc na magicznych Kaszubach,
pięknie usytuowane nad Kaszubskim
Morzem czyli Jeziorem Wdzydzkim,
niedaleko wieży widokowej.
W tym skansenie zgromadzono
zabytkowe chałupy, zabudowania
gospodarcze, zagrody, wiatraki
i inne budowle pochodzące z rozległych
terenów kaszubszczyzny.
To, co spotkamy na skansenowych alejkach,
to typowo wiejska zabudowa drewniana,
pochodząca z okresu od XVII-XX wieku.

Kaszubski Park Miniatur leży w Stryszej Budzie,
niedaleko Mirachowa.
Znajdują się tam kopie najciekawszych
obiektów z Kaszub w skali 1:25,
takie jak modele kościołów,
zamków, dworków i innych budowli.
Poza tym można tu zobaczyć
wszystkie latarnie morskie
z polskiego wybrzeża.
W Parku można zobaczyć również
słynne obiekty z Polski i ze świata,
m.in. Statua Wolności, Big Ben czy Wieża Eiffla.

W sąsiedztwie popularnego
Kaszubskiego Parku Miniatur
w Stryszej Budzie pod Kartuzami,
znajduje się Kaszubski Park Gigantów.
Można tam zobaczyć wielkie
przedmioty, owady w rozmiarze XXL,
mega ryby, monster truck,
prawdziwy samolot o długości
niespełna 40 metrów,
kącik dla najmłodszych
z kulkolandią i potężne ptaki.

To niezwykły Park,
pełen pojazdów z bajek
i filmów w skali 1:1.
Jest to pierwszy park tego typu
w Polsce. Kilkadziesiąt różnych
pojazdów, podzielonych jest
na kilka tematów – bajkowe,
samochody PRL, komedie,
baśnie, kreskówki i inne.
Spotkasz tu samego Zygzaka Mcqueena,
Jasia Fasolę ze swoim autkiem
czy niezwykłego Batmobila.

Historia tego obiektu nie sięga średniowiecza, ale lat 80-tych
ubiegłego wieku. Wówczas właściciel tamtejszej działki
postanowił wybudować budynek mieszkalny. Zamiast tego
stworzył mury o charakterze zamku.
Oprócz tego, że zamek powstał
w niedawnej przeszłości, niesamowite
jest to, że nigdy nie został ukończony.
Gołe, ceglane mury nie odstraszają
jednak turystów. Jest to miejsce,
oznaczone jako plac budowy,
do którego nie ma wstępu.
Nie mniej ciągną tam rzesze turystów,
aby przekonać się o wyjątkowości
tego miejsca.

Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została
zbudowana w XIV wieku. Charakterystyczną cechą tej budowli
jest dach w kształcie wieka trumny,
który miał przypominać mnichom
o nieuchronności śmierci. Na ścianie
zewnętrznej kościoła zachował się
stary zegar słoneczny, na którym
nadal widoczna jest kartuska
maksyma: Memento mori,
czyli: Pamiętaj, że umrzesz.
Wchodząc do świątyni
nad naszymi głowami,
miarowo porusza się uzbrojony
w kosę anioł śmierci, który pełni funkcję zegarowego wahadła.
Legenda głosi, że gdy anioł zatrzyma się nad jakąś osobą,
oznacza to, że niedługo odejdzie ona z tego świata.

Jest to magiczne i nietuzinkowe miejsce położone w
sercu Kaszub,
u stóp najwyższego wzniesienia
na Pomorzu – góry Wieżycy.
Znajdziecie tu m.in.:
„Dom do góry nogami”,
Najdłuższą Deskę Świata,
Dom Sybiraka, Bunkier TOW
„Gryf Pomorski”, Kaszubski
Świat Bajek czy
Największy Koncertujący
Fortepian Świata

Jest to specjalnie przygotowana trasa licząca około 60 km
z 13 przystankami w różnych wioskach. Na przystankach
znajdują się drewniane rzeźby, wysokie na 3 metry, dzieła
Jana Redźko. Wśród rzeźb znajdziecie m.in.:
- Smażyno - rzeźba Borowa Cotka,
duch borów, staruszka, opiekunka
leśnych zwierząt, w krzak jałowca
zamienia osoby niszczące las,
- Lewino – rzeźba Pikona,
demona zła i gnębienia ludzi,
zawiadują nim czarownice,
- Lewinko – rzeźba Purtka, psotnik,
demon kłótni, ciągnie za sobą smród,
- Strzepcz – rzeźba Grzeni, duch snu
i marzeń sennych wszystkich stworzeń.

Kaszuby to magiczna kraina gór, rzek, jezior,
morskiego wybrzeża, pól, łąk i lasów.
Miejsca, które Wam przedstawiłam są tylko
niewielką częścią bogactwa Kaszub. Na pewno
sama wrócę z powrotem w te okolice, aby
ponownie zachwycić się nieopisaną magią i
niesamowitym urokiem Kaszub, a Was zachęcam
do odwiedzenia tych stron 

