
 

                                     

                 KASZUBY – ZIEMIA PUCKA I WEJHEROWSKA 

                  9 – 10 – 11 – 12 – 13  CZERWCA 2021 

Pelplin (bazylika) – Puck – Sławutowo (Osada Średniowieczna)– 

Rzucewo (pałac i Osada Fok) – Kłanino (pałac) – Krokowa (pałac) 

– Żarnowiec (klasztor cysterski i ruina elektrowni jądrowej) – 

Piaśnica (Miejsce Pamięci) – Wejherowo – Władysławowo – 

Nadole (skansen) – Gniewin (wieża widokowa) 

 

 9 czerwca 2021, środa -  1 dzień 

O godz. 07:00 wyjazd z Wrocławia. Na trasie będą robione przerwy, w tym jedna 

śniadaniowa. W tym dniu, w drodze do Pucka, zwiedzimy katedrę w Pelplinie. 

Planowana obiadokolacja na godz. 18:00 

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Pelplinie 
Pierwotnie świątynia klasztoru cystersów, od 1824 siedziba miejscowego biskupa. 
Z dawnego zespołu klasztornego zachowała się katedra oraz część zabudowań 

zakonnych skupionych wokół czworobocznego wirydarza. Katedra jest jedną z 
największych świątyń gotyku ceglanego w Polsce (swego czasu druga w Polsce 
po Bazylice Mariackiej w Gdańsku).  

 

    

Posiada bogaty wystrój z XV–XVIII wieku. Ołtarz główny mierzy 25 metrów. Ma 5 

kondygnacji, a w centralnym miejscu znajduje się przepiękny obraz 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dookoła stoją figury apostołów. Ołtarz 

jest pełen postaci i symboliki. Można go czytać jak księgę. Jest to najwyższy 
drewniany ołtarz w Polsce i drugi co do wielkości w Europie. Gotyckie stalle 
katedry to jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecza w katedrze 

pelplińskiej. Piękne, dębowe, mieszczące 42 siedziska. Figurki i kwiaty 
mistrzowsko zostały tu połączone w artystyczne kompozycje.  Organy pelplińskie 

to  jedne z największych w kraju i największe na Kociewiu, pochodzą z XIX 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi
https://pl.wikipedia.org/wiki/1824
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk_ceglany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_konkatedralna_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gda%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek


wieku. Wnętrze pokrywają wspaniałe sklepienia  - gwiaździste, sieciowe i - 

najpiękniejsze - kryształowe.  Od 1965 r. katedra nosi tytuł bazyliki mniejszej, 
nadany przez papieża Pawła VI. 

 

  
 
Po zwiedzeniu katedry przejazd do Pucka na zakwaterowanie i obiadokolację. 

 

10 czerwca 2021, czwartek - 2 dzień  

Po śniadaniu  wyruszamy na zwiedzanie Pucka i okolic 

Puck – Perła Kaszub 
Walorem tego miasteczka jest położenie nad Zatoką Pucką zwaną Małym 

Morzem. W X wieku przy istniejącym porcie powstała osada, która 200 lat potem 
stałą się własnością cystersów z Oliwy. W związku z dynamicznym rozwojem 

handlu osada została przejęta przez księcia Świętopełka a w zamian cystersi 
otrzymali inną miejscowość. Później Puck rozwijał się pod rządami Krzyżaków 
którzy wznieśli zamek i mury obronne.  Z czasem miasto przejął król Zygmunt 

Stary. To tutaj , w Pucku, powstała królewska flota wojenna i tutaj odbywały się 
słynne sądy kaperskie. Po rozbiorze Polski Prusacy odkupili miasto od prywatnych 

właścicieli, Przebendowskich, za 10 tys. talarów. Po odzyskaniu przez Polskę ziem 
Pomorza , 10 lutego 1920 roku generał Haller dokonał w porcie symbolicznych 

zaślubin Polski z morzem. Wkrótce powstał tu pierwszy port wojenny i baza 
polskiego lotnictwa morskiego. Dzisiaj Puck liczy ponad 11 tys mieszkańców i jest 
lokalnym ośrodkiem edukacji i kultury. Podczas spaceru z przewodnikiem 

poznamy najważniejsze zabytki i miejsca w mieście. 
 

      
              Kościół farny św św Piotra i Pawła                                    Rynek Pucka 



Kościół farny św św Piotra i Pawła (XIV/XV W), jest najcenniejszym 

zabytkiem miasta. Wnętrze ma piękny wystrój z XVIII-wiecznym ołtarzem oraz 
kaplicą Wejherów. Świątynia stoi nad samym brzegiem zatoki Puckiej. Jest 

charakterystyczną budowlą, dzięki czemu Puck jest rozpoznawany już z 
daleka. Na uwagę zasługują ambona, chrzcielnica, dwa żyrandole mosiężne  z 

XVII w. 

Najważniejszym miejscem jest rynek. Odrestaurowany stanowi dziś 

wizytówkę miasta. Jego ozdobą jest neogotycki ratusz i kamieniczki z przełomu 
XVIII/XIX wieku. 
 

   
 

Port morski Puck  jest portem z przystanią  rybacką i 

niezależną mariną jachtową. Stanowi bazę dla floty rybackiej i rozwijającej się 

żeglugi turystycznej, jest także ośrodkiem sportów wodnych. 

Miejsce upamiętniające zaślubiny Polski z morzem – dokonane przez 

generała Hallera w 1920 roku 
 

       
                                                                              Molo w Pucku    

Rejs statkiem po Zatoce Puckiej 
Zatokę Pucką Kaszubi zwą Małym Morzem. Średnia głębokość zatoki wynosi 4 – 

6 metrów. Jej wody są cieplejsze od wód zatoki Gdańskiej, mniej słone i 
spokojniejsze. Zatoka doskonale nadaje się do uprawiania różnorodnych sportów 

wodnych. Zimą zatokę skuwa mocny lód. 

Osada Słowiańska Sławutowo 
Cała osada to tak naprawdę rekonstrukcja grodu Słowian z IX-X 
wieku. Składa się ona z 3 bram obronnych i 8 chat, w których działają warsztaty 

ówczesnych rzemieślników. Cała konstrukcja otoczona jest aż 400-
metrową palisadą. Aby uzyskać maksymalnie naturalny i historycznie dokładny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatoka_Pucka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przysta%C5%84_(%C5%BCeglarstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marina_(%C5%BCeglarstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybo%C5%82%C3%B3wstwo


efekt, wszystko zbudowano z naturalnych drewnianych pali. Ideą osady jest 

szerzenie wiedzy o kulturze dawnych Słowian. Przeniesiemy się w czasie o 1000 
lat do tyłu, zobaczymy jak żyli i pracowali nasi przodkowie, poznamy garncarza, 

zielarza, piekarza i tkaczkę. 
  

  

  

Pałac Sławutówko 
W ciągu swojej stuletniej historii pałac pełnił funkcję rezydencji zimowej rodu von 
Below, po wojnie natomiast został przemianowany na Państwowe Gospodarstwo 

Rolne. W 2001 roku został wykupiony przez osobę prywatną i odrestaurowany na 
hotel. Miejscem centralnym pałacu jest sala kominkowa.  

 

  

Z oryginalnego wyposażenia zachowały się tam schody, boazeria i podłoga oraz 
szafa w sypialni. Z murami pałacu związana jest tragiczna historia śmierci jego 

właścicielki Henrietty von Below, która gospodarowała tu w czasie drugiej wojny 
światowej . Była lubiana wśród miejscowych Kaszubów, których zatrudniała. Gdy 

w 1945 roku wkroczyli do majątku Rosjanie, zaprosiła ich do pałacu. Ponoć 



chciała w ten sposób uchronić siebie i swoich pracowników, mieszkańców 

majątku, przed gwałtami i grabieżami. Niestety została przez Sowietów zabita. 
Do środka wejdziemy w miarę dostępności. 

Pałac w Rzucewie 
Pałac Jana III Sobieskiego w Rzucewie to wyjątkowe miejsce, neogotycka 
budowla przypomina średniowieczne zamczysko, otoczone pięknym parkiem, w 

którym można znaleźć niejedno drzewo - pomnik natury. Do pałacu wiedzie 
niesamowita, długa na 1000 kroków aleja lipowa, którą - według legendy - sadził 

sam król Jan III Sobieski. Neogotycki wizerunek pałacu , stworzony w 1840 roku, 
przez architekta Fryderyka Stulera, przywołuje wspomnienie dawnych właścicieli 
- rodziny von Below. Po II wojnie światowej zamek często zmieniał właścicieli, 

przez co popadł w ruinę. Dopiero w 1994 roku jego los się odmienił. Obecnie 
Zamek pełni funkcję hotelu oraz restauracji połączonej z kawiarnią. 

Do środka wejdziemy w miarę dostępności.  
 

      

Park Kulturowy Osady Łowców Fok w Rzucewie 
Osada łowców fok z epoki kamienia, III-II tys. p.n.e. położona jest na „cyplu 
rzucewskim”. Wzniesienia Kępy Puckiej i Swarzewskiej już w epoce kamienia 
dawały schronienie osiedlającym się tutaj plemionom łowców fok.  W okresie 

neolitu (2500-1700 p.n.e.) nad dzisiejszą Zatoką Pucką pojawiły się pierwsze 
osady łowców fok. 

  

  

Stworzyli silną, oryginalną kulturę, znaną z charakterystycznej ceramiki, 
wyrobów bursztynowych, kamiennych narzędzi. Rzucewska osada łowców fok 

została odkryta w roku 1894, jednak pierwsze prace wykopaliskowe 
przeprowadzono dopiero w latach 1927-29 przez prof. Józefa Kostrzewskiego. 

Wznowione w 1984 trwają do dziś. Rzucewo stało się ważnym stanowiskiem 
badań nad epoką kamienia na Pomorzu, a termin „kultura rzucewska” wszedł do 



historii cywilizacji. Dzięki staraniom UG w Pucku i funduszom europejskim w 

2013 roku otwarto Park Kulturowy Osady Łowców Fok. 
Powrót do Pucka, czas wolny 

11 czerwca 2021, piątek -  3 dzień  

Po śniadaniu wyjazd w kierunku zachodnim od Pucka 

Pałac Kłanino 
Pałac Kłanino był od zawsze miejscem, w którym odpoczywali i relaksowali się 

najznamienitsi członkowie pomorskich rodów. Ten przepiękny majątek rodowy 
należał do Kłanickich, Klińskich, Lobudzkich, Łątowskich, Janowskich, 

Ustarbowskich i na końcu do niemieckiej rodziny von Grass. Bogaty wystrój 
wnętrz pochodzi z XVII i XVIII wieku. Zachował się układ wnętrz z obszernym 
holem. Największą atrakcją jest odrestaurowane wnętrze sieni gdańskiej z 

przełomu XVII/XVIII wieku – bogato zdobione schody, kominek oraz barokowa 
szafa gdańska. Prawdopodobnie jest to jedno z pięciu tego typu wnętrz 

zachowanych w Europie. Pałac otoczony jest 2 hektarowym parkiem z licznymi 
pomnikami przyrody, założonym przez rodzinę von Grass w połowie XIX wieku 
 

 

Pałac w Krokowej 
Zamek w Krokowej to kompleks pałacowo-parkowy o 500-letniej historii, pięknie 

zadbany zabytek architektury, hotel i centrum kulturalne. W XVI wieku Reinhold 
von Krockow, oficer królewskiej armii Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 

rozpoczął przebudowę rodowego gniazda, nadając mu renesansowe kształty.  
 

  

 
 



Obecny barokowy wygląd i pałacowy charakter  są efektem przebudowy 

dokonanej pod koniec XVIII wieku przez Alberta von Krockowa zwanego 
Szalonym. Z tego okresu pochodzi tez park. Zamek przetrwał II wojnę światową 

w dobrym stanie, jednak w latach powojennych, jako siedziba PGR-u uległ 
znacznej dewastacji. W 1989 roku z inicjatywy potomka rodu von Krockow, 
mieszkającego w Niemczech, powstała fundacja polsko-niemiecka Europejskie 

Spotkania – Kaszubskie Centrum Kultury. Pałac został odrestaurowany, stając się 
siedzibą fundacji oraz luksusowym hotelem i restauracją. 

 

 
 
W dawnej gospodzie wiejskiej „Pod księciem Mestwinem” mieści się pierwsze 

muzeum polsko-niemieckie powstałe w Polsce. Tam, gdzie niegdyś znajdowała 
się sala taneczna, dziś można zapoznać się z historią i sztuką regionu oraz 

skomplikowanymi losami Kaszubów, Polaków i Niemców, czy Olendrów. 

Cysterski kompleks klasztorno-kościelny w Żarnowcu 

To założenie kościelne jest jednym z najcenniejszych obiektów Kaszub 

Północnych. Składa się z kościoła, dziedzińca z krużgankami, budynku 
klasztornego i plebanii. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest Pieta 
pochodząca z 1430 roku. Ponadto XVIII-wieczne ołtarz główny i ołtarze boczne, 

chrzcielnica i ambona. Początki klasztoru żarnowieckiego sięgają roku 1240, 
kiedy to cystersi oliwscy zrobili fundację dla mniszek. Budowę murowanego 

kompleksu klasztornego i kościoła rozpoczęto w II poł. XIII w. W 1589 r. 
klasztor, osłabiony wpływami reformacji został przekazany siostrom 
benedyktynkom przysłanym przez Matkę Magdalenę Mortęską z Chełmna. 

Wspólnota rozwijała się. Siostry prowadziły także szkołę dla dziewcząt i 
pracownię haftu, słynną na całe Pomorze. Z tego też czasu pochodzi barokowy 

wystrój kościoła fundowany przez kolejne ksienie tego klasztoru. Po rozbiorach, 
w 1834 r. nastąpiła kasata klasztoru: rząd pruski zakazał przyjmowania 
kandydatek do nowicjatu, wyboru ksieni oraz odebrał osobowość prawną i cały 

majątek. Ostatnia mniszka zmarła w klasztorze w 1866 r. Potem opiekę nad 
kościołem przejęła parafia, a część pięter klasztoru rozebrano. Dokładnie 80 lat 



po śmierci ostatniej mniszki, w 1946 r. klasztor objęła część wspólnoty 

benedyktynek z Wilna. 

 

  

W opactwie znajduje się Muzeum-Skarbiec. Zabytki znajdujące się w nim na 

wystawie są tylko częścią zbiorów przechowywanych w opactwie. Są 
zachowanym dziedzictwem wspólnot mniszek z klasztorów żarnowieckiego, 

toruńskiego i wileńskiego. Najstarszym przechowywanym obiektem jest dzwonek 
żeliwny z X wieku.  
 

   

Ruina elektrowni jądrowej Żarnowiec 



To miała być jedna z największych inwestycji w kraju, duma polskiej myśli 

energetycznej i milowy krok naprzód w pozyskiwaniu energii dla polskich domów. 
Elektrownia jądrowa Żarnowiec jest dziś jednak ruiną, jednym z najciekawszych 

opuszczonych miejsc w woj. pomorskim W czasach PRL władze ludowe także 
chciały mieć swój Czarnobyl. W Polsce rozpoczęła się budowa wielkiej elektrowni, 
która miała wykorzystywać rozpad uranu. Na miejsce inwestycji wybrano 

Żarnowiec na Kaszubach w woj. pomorskim, nad Jeziorem Żarnowieckim. Miejsce 
na elektrownię wybrano m.in. z uwzględnieniem warunków hydrotechnicznych. 

Chłodziwem dla reaktora miała być bowiem zwykła woda pod ciśnieniem. 
Docelowo elektrownia miała zająć 70 hektarów powierzchni, a gdyby liczyć także 
inne obiekty wspierające: ponad 400 ha. Budowa elektrowni rozpoczęła się 31 

marca 1982 roku. Pierwsze plany zakładały, że pierwszy blok uruchomiony 
zostanie już w 1989 roku, a drugi rok później. 

 

 

 

Budowa jednak się przeciągała, więc na przełomie 1983 i 1984 roku wyznaczono 
drugi termin: pierwszy blok miał być gotowy w grudniu 1990 r., a drugi 12 

miesięcy później. Do tego jednak nigdy nie doszło. Budowa, która pochłonęła 
dwa miliardy amerykańskich dolarów, nigdy się nie zakończyła. Zmiana 
warunków ekonomicznych w Polsce po 1989 roku, a także długotrwałe protesty 

aktywistów oraz mieszkańców i negatywny odbiór części społeczeństwa, który 
wzmógł się szczególnie po katastrofie w Czarnobylu, spowodowały że budowa 

została wstrzymana i elektrownia nie powstała. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_w_Czarnobylu


Jezioro Żarnowieckie 
To akwen o powierzchni 1470 ha. Ma 7,5 km długości, 2,6 km szerokości, średnią 

głębokość 8,4 metra. Dno jeziora znajduje się poniżej poziomu morza. Rzeka 
Piaśnica łączy jezioro z odległym o 4 km morzem. Ciekawostką jest , że w 

okresie międzywojennym jezioro znalazło się na granicy pomiędzy II 
Rzeczpospolitą a Niemcami. Dzięki pracy elektrowni woda jest o ok. 6 stopni 

Celsjusza  cieplejsza niż w innych tego typu akwenach. 

Elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec 
Początkowo elektrownia miała być akumulatorem energii dla Elektrowni Jądrowej 
Żarnowiec budowanej w pobliskim Kartoszynie. Budowy jednak nie dokończono 

przez liczne protesty nasilające się po katastrofie w Czarnobylu. Dziś jest to 
największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, która stanowi magazyn 

energii elektrycznej. Jej turbiny uruchamiane są zdalnie z Krajowej Dyspozycji 
Mocy w Warszawie. Została oddana do użytku w 1983 roku. 
 

 
                                      Górny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec  

     
 

Skansen – Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu 
Projekt budowy zespołu elektrowni w rejonie Jeziora Żarnowieckiego stał się 

przyczyną podjęcia działań związanych z organizacją skansenu w Nadolu. 
Ochroną konserwatorską objęto tradycyjną XIX-wieczną zagrodę wiejską. Gbur 



to inaczej gospodarz. Obecnie w jego obrębie znajdują się: domostwo, 

zabudowania gospodarcze oraz obiekty towarzyszące jak studnia, piwnica, 
wozownia, gołębnik, kierat, pasieka, wędzarnia i piec chlebowy. Chata, w której 

koncentrowało się życie trzypokoleniowej rodziny, posadowiona jest w głębi 
podwórza, odgrodzona od części gospodarczej ogrodem kwiatowym. W stodole 
znajduje się ekspozycja poświęcona historii pszczelarstwa pomorskiego. W skład 

zespołu wchodzi wielofunkcyjna obora, która pod jednym dachem mieściła 
pomieszczenia dla koni, bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu. Do obory 

dobudowana została wozownia. Kompleks wzbogaciła niedawno zrekonstruowana 
chata rybacka, remiza i scena. 
 

 

Wieża widokowa Kaszubskie Oko w Gniewinie 
Ze szczytu wieży rozpościera się panorama na przepiękną okolicę: morenowe 
wzgórza Jeziora Żarnowieckiego, pozostałości po budowie elektrowni jądrowej, 

zbiornik górny Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, farmę Elektrowni 
Wiatrowych oraz Morze Bałtyckie. Kompleks został zaprojektowany w ten sposób, 

aby kształtem i wyglądem przypominał oko. Wieża widokowa odgrywa rolę 



źrenicy, kopiec na którym umiejscowiona jest wieża oraz rabaty to tęczówka, zaś 

drewniane pergole przypominają rzęsy.  44-metrowa wieża ma także niezwykłą 
konstrukcję w kształcie klepsydry, na dole znajduje się punkt informacji 

turystycznej i sklep z pamiątkami, urządzane są tu także wystawy. Na górę 
można się dostać schodami (212 stopni) lub wjechać windą (na 
wysokość 36 metrów) 

           

Przejazd do Pucka na obiadokolację. 

12 czerwca 2021, sobota -  4 dzień  

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Wejherowa 

Piaśnica – Las Śmierci – miejsce pamięci 

Położona w okolicy Wejherowa Piaśnica jest miejscem największego mordu 
ludności Pomorza. Jesienią 1939 r. Niemcy rozstrzelali w tutejszych lasach około 

2000 osób z terenu Kaszub i Wolnego Miasta Gdańska.  
 

 
 



 

Wśród ofiar byli przede wszystkim przedstawiciele inteligencji pomorskiej - 
księża, zakonnicy, naukowcy, urzędnicy, nauczyciele oraz żołnierze. Do kwietnia 

1940 r. rozstrzelano w Piaśnicy dodatkowo około 10 000 przywiezionych z Rzeszy 
Polaków oraz Niemców przeciwnych Hitlerowi. Lasy piaśnickie stały się 
sanktuarium narodowo-kościelnym archidiecezji gdańskiej. Ten największy 

na Pomorzu cmentarz w większości bezimiennych ofiar II wojny światowej 
nazywany jest często Golgotą Kaszubską lub Pomorskim Katyniem 

 

  

Wejherowo 
To największe miasto Kaszub Północnych (47 tys mieszkańców). W XVI wieku 

okoliczne ziemie kupił starosta pucki Ernest Wejher. Jego wnuk, Jakub założył 
osadę która w 1650 roku uzyskała prawa miejskie z rąk króla Jana Kazimierza. 
Jednym z późniejszych właścicieli miasta był król Jan III Sobieski. 

Rynek w Wejherowie Plac Jakuba Wejhera to serce miasta - miejsce spotkań 

mieszkańców, odwiedzin turystów oraz główny punkt uroczystości oficjalnych. 

W centralnym punkcie rynku stoi okazały pomnik założyciela miasta Jakuba 
Wejhera. Najważniejszym budynkiem w południowej pierzei jest ratusz. 

W obrębie rynku skupiają się kawiarnie i restauracje. Wejherowski rynek jest 
ozdobą miasta oraz dużą atrakcją turystyczną, świadczącą o wielowiekowej 
tradycji miasta.  

    

Ratusz – Sala Historyczna – Wejherowo okresu międzywojennego  
Od momentu powstania w roku 1650 ratusz trzykrotnie był przebudowywany. 
Obecna sylwetka ratusza pochodzi z 1908 roku i nawiązuje do stylu empire. W 

środku mieści się Sala Tradycji i Historii otwarta dla zwiedzających. Zgromadzono 
w niej eksponaty dotyczące początków miasta, w tym drzewo genealogiczne 
rodziny Wejherów oraz pamiątki z dziejów miasta m.in. autentyczne dokumenty 



z podpisem króla Jana Kazimierza. Ciekawy jest również duży 

Alfabet Kaszubski widoczny na ścianie. Zobaczymy tą salę. 
 

 

 

Kalwaria Wejherowska uważana jest przez wielu za najpiękniejsze miejsce 

na Kaszubach. To dzięki niej miasto zyskało przydomek „duchowej stolicy 

Kaszub”. Wejherowska Kalwaria to zespół 26 zabytkowych kaplic, położonych 
w pięknym starym lesie. Szlak Kalwaryjski liczy 4,6 km długości i jego przejście 

w całości zajmuje ok. 2,5 godziny.  Ufundował je w latach 1649-55 wojewoda 
malborski Jakub Wejher – założyciel Wejherowa. Kaplice postawione są na trzech 
wzniesieniach noszących nazwy: Góry Oliwnej, Góry Syjon i Góry Kalwarii. 

Kalwaria Wejherowska jest perłą architektury sakralnej Polski Północnej i 
obok Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej jest najstarszym sanktuarium Męki 

Pańskiej w Polsce. Opiekują się nią franciszkanie z wejherowskiego klasztoru św. 
Anny. Przejdziemy się spacerem do 5 kaplic. 

  

https://www.polskieszlaki.pl/kaszuby.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_sakralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Zebrzydowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Pakoska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misterium_m%C4%99ki_Pa%C5%84skiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misterium_m%C4%99ki_Pa%C5%84skiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Braci_Mniejszych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Wejherowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Franciszkan%C3%B3w_w_Wejherowie


   

Pałac Przebendowskich i Keyserlingków 
To zabytkowa, XIX-wieczna rezydencja i zarazem siedziba Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Pałac Przebendowskich 
i Keyserlingków, któremu ostateczny kształt nadano w połowie XIX wieku, 
obecnie prezentuje sobą styl neogotycki z wyraźnymi elementami renesansu. 

Bryła budynku, nietypowa dla Pomorza, kształtem i wyglądem nawiązuje do willi 
południowych Włoch. Niebywałą atrakcją i zagadką dla historyków sztuki, są 

odkryte podczas remontu pałacu malowidła naścienne. Wykonane są w stylu 
malarstwa pompejańskiego (15 r. p.n.e. - 63 r n.e.) i przedstawiają uroki 

przyrody oraz architektury Italii. Muzeum gromadzi i upowszechnia kaszubskie 
oraz pomorskie zabytki piśmiennicze i muzyczne, a także - związane z nimi - inne 
dobra kultury. Poza Kaszubami, żaden region nie ma muzeum poświęconego 

swojemu piśmiennictwu i muzyce. Zwiedzimy to muzeum. 
 

 

 



Z Wejherowa udamy się do Władysławowa gdzie będzie czas wolny – spacer 

plażą nadmorską, zjedzenie rybki, kupienie pamiątek. 

Powrót do hotelu ok. godz. 18:00. 

13 czerwca 2021, niedziela -  5 dzień  

Po śniadaniu i wykwaterowaniu  rozpoczniemy powrót do Wrocławia. Na trasie 

zjemy zorganizowany obiad. Planowany przyjazd do Wrocławia ok. godz. 20:00. 

 

CENA: 

1100 zł + wstępy do obiektów 79 zł (płatne dodatkowo w 

autokarze) – zaliczka 30% = 330 zł/os 

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora: 

1050 zł + wstępy do obiektów 79 zł (płatne dodatkowo w 

autokarze) – zaliczka 30% = 315 zł/os 

Wpłata zaliczki, zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w ciągu 5 dni od momentu 

wpisania na listę uczestników gwarantuje uczestnictwo w wycieczce. Miejsca w 

autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych  zaliczek 

Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), 
opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 

 obsługa miejscowych przewodników  w czasie całej wycieczki 
 przewodnicy w obiektach muzealnych 

 4 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   
 wyżywienie; 4  śniadania, 4  obiadokolacje  
 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł 

 obiad -   w dniu powrotu 
 ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT 
 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w 

cenie biletów – program jest układany na podstawie cen 2020 

roku. 

 Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego 

dostępu do niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.   

 

Ceny wstępów płatne dodatkowo 79 zł, pieniądze będą zbierane w 

autokarze 

 Katedra w Pelplinie – 6 zł/os 

 Sławutowo –osada  średniowieczna – 10 zł /os 

 Puck rejs statkiem – 30 zł grupowy/os 

 Kłanino pałac – 5 zł/os 

 Krokowa pałac –  10 zł/os 

 Opactwo w Żarnowcu – 3 zł/os 

 Skansen Nadole – 6 zł/os 

 Gniewino – wejście do kompleksu – 2 zł/os 

 Wejherowo Muzeum Piśmiennictwa – 5 zł 



 Wejherowo – krypty w kościele św. Anny – 2 zł/os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


