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Chmielno skrywa wiele tajem-
nic. Wystawa archeologiczna 
w Chmielnie otwarta do wrze-
śnia.

DODATEK!
Mapa atrakcji turystycznych 
przygotowana przez PKM.

Khrystyna zdecydowała się na 
wyjazd w bardzo młodym wie-
ku. Zakochała się i to tutaj roz-
wija się swój wokalny talent.

Kamienica Królewska pełna jest magii i uroku. To właśnie Zamkowa Góra 
zdobywa serca kolejnych turystów i zachęca wszystkich do spacerów na 
jej szczyt. Czym jeszcze kusi? Jaką tajemnicę skrywa?
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Mapa atrakcji, do których dojedziesz pociągiem

Ciesząca się coraz większą 
popularnością na Kaszu-
bach Pomorska Kolej Me-
tropolitalna przygotowała 
specjalną mapę atrakcji 
turystycznych, do których 
można dojechać pocią-
giem. W publikacji zatytu-
łowanej „PKM i okolice” 
znalazły się propozycje 
z Trójmiasta i z głębi Ka-
szub, doskonałe zarówno 
na jednodniowe, jak i na 
dłuższe wyprawy. Mapę 
można bezpłatnie otrzy-
mać w punktach informa-
cji turystycznej, a także 
wraz z aktualnym wyda-
niem przewodnika „zKa-
szub.info NA WAKACJE!”.

- W ten sposób chcemy za-
chęcić zarówno odwiedzają-
cych nasz region turystów, jak 
i mieszkańców do kolejowych 
wypraw turystycznych z Trój-
miasta w głąb Kaszub oraz z 
serca Kaszub do Trójmiasta 
- mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. - Pomorska Kolej 
Metropolitalna stworzyła nie 
tylko możliwość szybkiego 
dotarcia do pracy, szkoły lub 
na lotnisko, ale także week-
endowych oraz wakacyjnych 
wyjazdów turystyczno-rekre-

acyjnych. I do takiego właśnie 
wykorzystywania naszej no-
wej kolei zachęcamy zarówno 
mieszkańców Pomorskiego, 
jak i odwiedzających nasze 
województwo gości.

Uroki kolejowej turystyki

Wygodnym i praktycznym 
przewodnikiem dla wszyst-
kich osób zainteresowanych 
turystycznymi atrakcjami 
okolic PKM jest wydana przez 
PKM SA mapa, którą można 
otrzymać bezpłatnie m.in. 
w punktach informacji tury-
stycznej w Trójmieście i na Ka-
szubach oraz w samorządach 
leżących wzdłuż trasy PKM, a 
także w siedzibie PKM SA.
- Przygotowane przez nas wy-
dawnictwo jest dwujęzyczne, 
polsko-angielskie i mamy na-
dzieję, że dzięki temu również 
zagraniczni turyści odkryją 
uroki zwiedzania Trójmiasta 
i Kaszub koleją - dodaje Ry-
szard Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego 
odpowiedzialny za transport 
kolejowy w regionie. - Lista 
atrakcji turystycznych nasze-
go województwa jest bardzo 
bogata, a wiele spośród nich 
położonych jest w bliskim są-
siedztwie linii kolejowych ob-

sługiwanych przez trójmiejską 
SKM w ramach projektu Po-
morskiej Kolei Metropolital-
nej. Dlatego postanowiliśmy 
zebrać najciekawsze z nich 
na naszej mapie i pokazać, że 
można do nich dojechać szyb-
ko i wygodnie pociągiem.

Pociągiem szybciej 
i wygodniej

Niezależnie od tego, czy 
mieszkamy lub odpoczywamy 
w Trójmieście i chcielibyśmy 
wyjechać na Kaszuby, czy też 
może będąc w okolicach Kar-
tuz lub Kościerzyny planuje-
my krótki wypad do Gdań-
ska lub Gdyni, najlepszym i 
najwygodniejszym środkiem 
transportu będzie w takim 
przypadku niestojący w kor-
kach, nowoczesny i klimaty-
zowany pociąg. Jeśli dodamy 
do tego możliwość podziwia-
nia z okien jadącego pociągu 
niesamowitych krajobrazów, 
zrozumiemy dlaczego linia 
PKM przez wiele osób uważa-
na jest za jedną z najbardziej 
atrakcyjnych widokowo linii 
kolejowych w naszym kraju!

32 atrakcje i więcej

Na mapie „PKM i okolice” 

znalazły się łącznie 32 atrak-
cje wskazane przez samo-
rządy położone wzdłuż linii 
PKM, jako najbardziej godne 
polecenia turystom atrakcje 
każdego z nich. Dodatkowo 
na mapie zamieszczony został 
także adres oraz kod QR do 
strony internetowej Pomor-
skie.travel, gdzie znaleźć moż-
na niemal wszystkie atrakcje 
turystyczne Województwa 
Pomorskiego. Również chcąc 
sprawdzić, jak najlepiej doje-
chać w wybrane przez siebie 
miejsce, wystarczy zeskano-
wać swoim smartfonem kod 
QR na okładce mapy, który 
automatycznie otworzy na 
ekranie internetową wyszuki-
warkę połączeń SKM.

PKM i jej turystyczne okolice
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 maj–wrzesień Wystawa archeologiczna „Wydobyte z ziemi tajemnice chmieleńskiego grodu” / Centrum Informacji Turystycznej

  19.05 Kaszubska Włóczęga / Chmielno

 26.05 Spektakl rzeźby „Kania- drewniany Ptak” / Dom Kultury w Chmielnie

 26–27.05 47. Finał Wojewódzki Konkursu Recytatorskiego „Rodnô Mòwa” / Dom Kultury w Chmielnie

 1.06 Piknik Rodzinny / Świetlica Wiejska w Łączyńskiej Hucie

 2.06 Dzień Dziecka / Zawory

 2.06 Regaty o Puchar Wójta Gminy Chmielno – wstęga Jeziora Raduńskiego / Jezioro Raduńskie

 7.06 Wojewódzka Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych / Boisko Orlik w Miechucinie

 10.06 Festyn Rodzinny nad Jeziorem Wielkim w Miechucinie / Miechucino

 29.06 Święto Piotra i Pawła Patrona Rybaków / Chmielno

 30.06 III Festiwal Truskawek Kaszubskich – impreza plenerowa / Stadion w Chmielnie

 30.06–01.07 Żeglarski Puchar Kaszub – Regaty o Puchar Jezior Chmieleńskich / Jezioro Kłodno

 8.07 Koncert Muzyki Klasycznej „Usłyszeć Chmielno” / Kościół w  Chmielnie

 11.07 Inscenizacja Wesela Kaszubskiego / Dom Kultury w Chmielnie

 14.07 Regaty o Puchar Starosty Kartuskiego i Wójta Gminy Chmielno / Jezioro Kłodno

 21.07 Festiwal Tradycji Kaszubskich – XVI Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki / Stadion w Chmielnie

 21.07 Wybory Bursztynowej Miss Chmielna / Stadion w Chmielnie Plaża Gminna
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 26.08 Dożynki Gminne / Stadion w Chmielnie

 16.09 Regaty Jesienne

 30.09 XXV Biegi Damroki / Stadion w Chmielnie

 10–14.10 Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Złote Liście” / Chmielno
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Mamy wakacje!

Portal zKaszub.info
ul. Armii Krajowej 24/u3

83-330 Żukowo

redakcja@zkaszub.info
reklama@zkaszub.info

Walizki spakowane, miś już w teczce, a Polska, 
jak długa i szeroka czeka aby odkryć ją na nowo. 
My zachęcamy, aby lepiej poznać Kaszuby. Miej-
sce, w którym można odpocząć, dobrze zjeść, a 
przede wszystkim... zakochać  się!

„Już za parę dni, za dni parę. Weźmiesz plecak 
swój i gitarę. Pożegnania kilka słów. Pitagoras bę-
dzie zdrów. Do widzenia wam canto, cantare...”
Pierwsza piosenka, która przyszła mi na myśl, gdy 
pomyślałem o nadchodzących wakacjach. Ucznio-
wie mają już letnią labę, a rodzice szykują się do 
urlopów i odpoczynku w gorącej scenerii, a tej nie 
powinno brakować. Upały, z którymi się zmaga-
my, dają w kość nie jednej osobie. Tylko, czy tak 
nie powinno być? Jeżeli mam do wyboru upalny 
dzień i skwar, a ulewę za oknem, to w ciemno bio-
rę tę pierwszą opcję. 
Postanowiliśmy przygotować coś specjalnego. W 
tym momencie, trzymacie nasz pierwszy, histo-
ryczny numer bezpłatnego kwartalnika. Mamy na-
dzieję, że będzie to dobre źródło wiedzy dla tury-
stów, ale i mieszkańców, którzy chcą jeszcze lepiej 
poznać swoją małą ojczyznę. 
Dlatego jest! Trzymacie go, a my możemy cieszyć 
się z jego obecności na półkach sklepowych. Bez-
płatny kwartalnik zKaszub.info!

Staramy się przedstawić miejsca warte uwa-
gi. Oczywiście na Kaszubach jest ich wiele i nie 
wszystkie jesteśmy w stanie wymienić w kwartal-
niku. Jednak tę przyjemność pozostawiamy Wam. 
Odkrywanie skarbów Kaszub to niesamowite 
przeżycie. Wspaniałe krajobrazy, zabytki, ścieżki 
rowerowe i jeziora... Kaszuby to wakacyjny raj!

W tym numerze przedstawiamy tajemniczą Zam-
kową Górę w Kamienicy Królewskiej; wymagający, 
ale przepiękny Szlak Hutniczy w gminie Somoni-
no; a także imprezy plenerowe, które czekają nas 
podczas wakacji w powiecie kartuskim. 

Przedstawiamy malutką garść tego, co skrywają 
Kaszuby. Przedstawiamy i jednocześnie zachę-
camy - Odkrywajcie! Szukajcie! Wypoczywajcie! 
Cieszcie się Kaszubami!

Życzę udanych wakacji na Kaszubach!
Piotr Chistowski

Redaktor Naczelny zKaszub.info

Co w numerze:
6

9

10

13

16

17

19

Jakie tajemnice skrywa Zamkowa Góra? 
Czym kusi turystów i mieszkańców?

Gmina Przodkowo jest jedyna w swoim ro-
dzaju. Czym zachęca do siebie turystów?

Lato w powiecie kartuskim zawsze jest pełne 
gwiazd. Sprawdź, kto wystąpi w tym roku. 

Rozmowa o marzeniach, muzyce i... języku ka-
szubskim. Z cyklu „Lokalsi” - Khrystyna Fetisova

Szlak Hutniczy to trasa, którą muszą poznać 
wszyscy fani jednośladów!

Urlop to idealny czas na książkę. Podpowia-
damy, jaką lekturę wziąć w podróż. 

Odkryj Chmielno na nowo! Niezwykła 
wystawa archeologiczna



Kaszuby to jeden z naj-
zieleńszych regionów 
Polski. Można tu znaleźć 
namiastkę wszystkiego, 
co piękne. Strome wzgó-
rza, jeziora, lasy pełne 
grzybów i owoców. A w 
samym sercu tego magicz-
nego miejsca leży Kamie-
nica Królewska. Osnuta 
legendami wieków. 

Kamienica Królewska usy-
tuowana na trasie Kartuzy 
– Lębork jest jedną z najpięk-
niejszych tutejszych wsi. Jej 
początki osnute są legendą, 
którą wciąż przekazuje się w 
naszych domach, z pokolenia 
na pokolenie. 
Dawno temu w czasie jednego 
z królewskich polowań, które 
urządzane były na terenach 
mirachowskich lasów, podą-
żając za swą zdobyczą, zagu-
bił się bogaty młodzieniec. 
Klucząc po leśnych ostępach 
próbował odnaleźć  swoich 
towarzyszy. W okolicy trudno 
było znaleźć gospodarstwo. 
Po wielu godzinach błądze-
nia, postanowił przysiąść na 
jednym z wielu tamtejszych 
kamieni. Błądząc wzrokiem 
po leśnym krajobrazie i my-
śląc o tym, co robić, dostrzegł 
strzechy domów, znad któ-
rych unosił się dym. Ucieszył 
się na ten widok. Był to nie-
chybny znak, że uda mu się 
odnaleźć drogę powrotną do 

domu. Chcąc dać upust swej 
radości, zapragnął upamięt-
nić w jakiś sposób napotkaną 
osadę. Młodzieniec pochodził 
z rodu królewskiego, a pa-
miętając o dużym skupisku 
kamieni, dzięki którym zna-
lazł drogę powrotną, nazwał 
miejscowość „Kamienica Kró-
lewska”.
Ile jest prawdy w tej legen-

dzie? Pewnie nigdy się nie do-
wiemy. Z pewnością jednak 
już od wielu pokoleń pobu-
dza wyobraźnie mieszkańców 
i odwiedzających wieś gości. 
Kamienica Królewska ma bo-
gatą historię ostatniego stu-
lecia. Na jej terenie aktywnie 
działała Tajna Organizacja 
Wojskowa „Gryf Pomorski”, 
których członków i ich walkę 
upamiętniają dwa obeliski. 
Jeden tuż przy przejeździe 

kolejowym oraz kolejny na 
peryferiach Kamienicy, na 
obrzeżach jednego z gospo-
darstw. W czasach PRL-u oraz 
latach ‘90 wieś była popular-
nym miejscem wypoczynko-
wym pośród rodzin, kolonii 
młodzieżowych oraz grup 
harcerskich.
Wjeżdżając do wsi od strony 
drogi wojewódzkiej numer 

214, wita nas las. Zaraz za 
nim, zjeżdżając z wzniesie-
nia – które miejscowi nazy-
wają Górą Kamienicką – po 
lewej stronie możemy roz-
koszować się niesamowitym 
widokiem. Połacie pól oraz 
łąk, ale przede wszystkim – 
zapierający dech w piersiach 
widok jeziora Kamienickiego. 
Nad nim też znajduje się przy-
stań żeglarska Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Wiking”. 
Jest to jedno z miejsc, któ-
re najsilniej tętnią życiem w 
okresie letnim. To tu, młodzi 
żeglarze doskonalą swoje 
umiejętności a każdy pra-
gnący wypocząć na wodzie, 
ma możliwość skorzystać z 
licznych atrakcji, jakie oferuje 
przystań. Niedaleko umiej-
scowione jest boisko, gdzie 
można aktywnie wypocząć.
- Lasy, które otaczają Kamie-
nicę są pełne życia, ale mimo 
to bardzo spokojne. Już od 
czerwca można w nich zna-

leźć jagody. Jest to świetne 
miejsce również dla wszyst-
kich grzybiarzy – opowiada 
nam sołtys, Ryszard Piasecki.
Jedną z najbardziej intrygują-
cych atrakcji Kamienicy Kró-
lewskiej jest Zamkowa Góra 
oraz leżące u jej podnóża je-
zioro Junno. Tak jak z samą 
miejscowością, wiąże się z 
nią baśniowa historia. Trady-
cją jest, że nowi uczniowie 
miejscowej szkoły raz w ciągu 
swej edukacji w Kamienicy, 
wyruszają na podbój Zam-
kowej Góry. Znajduje się na 
terenie sąsiedzkiej wsi – Ka-
mienickiego Młyna. Na górę 
prowadzą drewniane schody, 
które dla najmłodszych mogą 
być bardzo zdradliwe. Sytu-
acje niejednokrotnie ratują 
barierki, na których wesprzeć 
może się wędrowiec. Na tra-
sie znajduje się kilkanaście ła-
weczek, dzięki którym można 
złapać oddech w czasie wspi-
naczki, przysiąść i rozkoszo-
wać się pięknem lasu.
Dotarcie na szczyt pozwala 
realnie docenić piękno ka-
szubskiego krajobrazu. Drew-
niany taras wydaje się wyła-
niać spośród koron drzew, 
pozwalając podziwiać liczne 
jeziora, które widać z najwyż-
szego podestu. Obserwując 
jedno z nich – Junno – mo-
żemy w sposób szczególny 
ocenić jak ciężką pracę wy-
konywała Zuzanna, pracująca 
na zamku, który znajdował 
się tuż za naszymi plecami. 
Była służącą pewnego ryce-
rza. Jednym z zadań, które 
– według legendy – musiała 
wykonywać Zuzanna, było 
noszenie ciężkich wiader 
wody z pobliskiego Junna 
aż na sam szczyt Zamkowej 
Góry. Nienawidząc tego za-
jęcia i swego pana, pewnego 
dnia dziewczyna przeklęła za-
mek, pragnąc by zniknął. Jej 
nieszczęsne życzenie zostało 
spełnione – budynek zapadł

Serce Kaszub bije legendą!
 www.zkaszub.infoNA WAKACJE! str.6
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się, pozostawiając po sobie 
głęboką dziurę. Przez wiele 
wieków okoliczni mieszkań-
cy opowiadali, że przedmiot 
wrzucony w jej czeluści, może 
zostać nagle wyrzucony w po-
wietrze.
Historia rozpala umysły ama-
torów zjawisk nadprzyrodzo-
nych. Tym bardziej wielu z 
nich pojawia się w okolicach 
szczytu w czasie letniego 
przesilenia. Wtedy to właśnie 
ukazywać ma się panna w 
bieli. Dziś jednak na szczycie 

odnaleźć można już tylko po-
zostałości bloków skalnych, z 
których być może zbudowany 
był zamek. 
Schodząc z Zamkowej Góry, 
pragnąc chwili wytchnienia i 
ochłody możemy skorzystać 
z półdzikiej plaży nad legen-
darnym jeziorem. Tutaj też 
możemy rozbić namiot i po 
kąpieli, przy ognisku wsłu-
chać się w tajemną historię 
dwóch sióstr, którą opowiada 
nam wiatr.
Zagubiony młodzieniec, któ-

ry założył osadę „Kamienica 
Królewska” tak bardzo zako-
chał się w okolicznych wido-
kach, że postanowił wybu-
dować swój zamek na górze, 
gdzie zamieszkał z dwiema 
ukochanymi córkami – Anną, 
która z wzajemnością kocha-
ła się w pewnym młodzieńcu 
oraz Joanną, która zazdrości-
ła siostrze szczęścia. Pewne-
go dnia, gdy wszyscy razem 
wybrali się na spacer, doszło 
do tragedii. W przypływie 
gniewu i nienawiści, Joanna 

wepchnęła w czeluści jeziora 
ukochanego Anny. Ten topiąc 
się miał wołać „Coś zrobiłaś 
Joanno?!”. Pytanie to ponoć 
wciąż można dosłyszeć w głę-
binach jeziora. 
A gdy znużony wędrowiec 
przyłoży już głowę do podusz-
ki, jeśli tylko wytęży słuch, 
może usłyszeć bicie serca Ka-
szub. A każdy podmuch wia-
tru, szum lasu, trzask ogniska 
wciąż żyje legendą.

Elżbieta Lejk
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Pałac w Leźnie  oferuje: 

8 apartamentów, 16 pokoi standardowych, 
restaurację, kawiarnię, winiarnię  
oraz piękny park krajobrazowy 

Serdecznie zapraszamy! 
 

www.palacwleznie.pl; tel: 58/523 20 90 
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Wypoczynek na 12ha 
w otoczeniu pól, lasów i jezior...

17 miejsc noclegowych 
Wypożyczalnia rowerów

Plac zabaw, ognisko 
Zarybiony staw

Imprezy z kapelą kaszubską
Skorzystaj!

Kożyczkowo 13, 83-333 Chmielno
tel. 698 121 281



                                                  GMINA PRZODKOWO 
 
 
 
Lubisz aktywnie spędzać czas? 
Odwiedź Przodkowo! 
 
O Gminie  Przodkowo powiedzieć można, że jest „Bramą do 
Stolicy Kaszub”! Malowniczo położona, tuż za aglomeracją 
trójmiasta, na głównym szlaku komunikacyjnym 
prowadzącym na jeziorne Kaszuby, stanowi nie tylko 
wspaniałe miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i 
wrzawy, ale też miejsce dla osób lubiących aktywnie 
spędzać czas.  
 

Warto zobaczyć!! 
 W Przodkowie znajduje się jedyne na Pomorzu 

Muzeum Pożarnictwa, które zawiera niezliczone 
ilości różnego rodzaju sprzętu. Zobaczyć w nim 
można m.in. sikawki ręczne i konne, motopompy, 
toporki, czapki, hełmy, alarmowe telefony itp. 
Niektóre eksponaty pochodzą z czasów pierwszej 
wojny światowej. Ponadto Muzeum dysponuje 
starymi wozami strażackimi, czasopismami, 
ulotkami i innymi pismami związanymi z 
działaniem straży pożarnej na przestrzeni wielu lat. 
Są to unikatowe rzeczy, które naprawdę warto 
zobaczyć.  

 Doskonałym miejscem dla miłośników zabytków i 
nie tylko będzie skansen „Bielickowo” w Kawlach 
Dolnych. Stare samochody i motory, maszyny 
parowe, sprzęt gospodarstwa domowego, kuźnia 
czy kryta strzechą, umeblowana i wyposażona 
chata niejednego wprawią w podziw, zachwyt i 
osłupienie. 

 W Przodkowie zobaczyć można dużo zabytków. 
Architektonicznie najciekawszy jest neogotycki 
kościół św. Andrzeja, zbudowany z ciosanych 
kamieni /ukończony w 1878 roku/ z późnogotycką 
rzeźbą Madonny z XVI wieku oraz neobarokowy, 
drewniany kościół pod wezwaniem św. Józefa w 
Pomieczynie.  

 Na uwagę zasługuje też zbiorowa mogiła więźniów 
obozu koncentracyjnego „Stutthof” 
zamordowanych przez hitlerowców w lutym 1945 
w czasie tragicznego marszu ewakuacyjnego.  

 
Z myślą o aktywnych…! 

 W Tokarach – Pole Golfowe i działający od 2001 
roku Tokary Golf Club. Dla miłośników gry - 9 
dołków i driving range. Zainteresowani mogą 
skorzystać z nauki gry w golfa, która odbywa się 
pod czujnym okiem trenera. Można uczestniczyć 
również w regularnie odbywających się turniejach  i 
zawodach.  
Do dyspozycji jest również nowoczesny obiekt 
sportowy ze sztuczną nawierzchnią służący do gry 
w tenisa, jak i uprawiania innych dyscyplin 
sportowych. Został stworzony z myślą o wszystkich 
fanach tego sportu, ale także o tych, którzy swoje 
pierwsze kroki w tej dyscyplinie dopiero stawiają. 

 Aktywny wypoczynek oferuje Baza Wypadowa na 
Hejtusie. Tam oprócz miejsc noclegowych 
skorzystać można m.in. z wypożyczalni rowerów, 
boiska do gry w siatkową piłkę plażową czy 
ogrodowej sauny. Jest to również punkt wyjścia do 
wytyczonych trzech tras Nordic Walking. 

 Na amatorów sportów zimowych, również w 
miejscowości Kosowo czeka wyciąg narciarski 
„Paczoskowo”. Wyciąg jest oświetlony, sztucznie 
naśnieżany, ratrakowany o długości 270m. Do 
dyspozycji jest także wypożyczalnia nart oraz chata 
grillowa. Dla początkujących narciarzy zajęcia w 
ramach szkółki narciarskiej. 

 
Przez gminę Przodkowo przebiega kilka szlaków pieszych i 
rowerowych. Do najważniejszych szlaków należą: Szlak 
„Błękitny”- przeznaczony do turystyki pieszej i rowerowej o 
długości 26 km i  szlak „Śladami gen. Daniela 
Chodowieckiego”- pieszo – konny o długości 19 km. 
 
Na uwagę zasługują trzy trasy Nordic Walking:  

 Pierwsza pętla o długości szlaku 3,7 km, łatwa 
prowadząca w 100% przez drogi leśne. Czas 
przejścia około 45 minut. 

 Druga pętla o długości 15 km, trudna prowadząca 
w 20% przez drogi asfaltowe i 80% przez drogi 
leśne. Czas przejścia około 3,5 godziny. 

 Trzecia pętla o długości 14,6 km, trudna 
prowadząca w 15% przez drogi asfaltowe i 85% 
przez drogi leśne. Czas przejścia około 3,5 
godziny.  
 

ZAPRASZAMY DO PRZODKOWA! 
 

Gmina Przodkowo 
 

ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo 
tel. 585001600, fax 585001601 

 
www.przodkowo.pl 
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Muzyczne lato 
w powiecie kartuskim! 
Lato w powiecie kartu-
skim to nie tylko pełne 
plaże, świetna kaszub-
ska kuchnia, czy malow-
nicze trasy rowerowe. 
Gdy tylko rozpoczyna się 
okres wakacyjny, rozpo-
czynają się też imprezy 
plenerowe – te duże i te 
małe. Na niemal każdej 
z nich koncerty i spora 
dawka emocji. Kto wy-
stąpi w tym roku?  

Ponownie powiat kartu-
ski odwiedzą wykonawcy 
o ogólnopolskiej reno-
mie. Wzbogacają imprezy 
swoimi występami, choć 
nie tylko oni ubogacają 
je muzycznie. Nie brakuje 
lokalnych talentów, które 

niejednokrotnie swoim 
poziomem nie odstają od 
uznanych gwiazd.

Na początek 
Future Folk, Sarsa i Cleo!

Najlepszym rozpoczę-
ciem wakacji są sobótki. 
Noc Świętojańską warto 
spędzić w Żukowie, gdzie 
jak co roku będzie bardzo 
muzycznie. Dla obecnych 
wystąpi Future Folk, a 
więc elektroniczna odsło-
na góralskich brzmień. Do 
tego dwie niezwykle uro-
cze panie. 23 czerwca dla 
żukowskiej widowni wy-
stąpi Cleo, znana z takich 
hitów jak „My Słowianie” 
(wspólnie z Donatanem), 

„Łowcy Gwiazd”, czy „Mi-
-sie”. Pojawi się także Sar-
sa, której „Naucz mnie” 
poznała już chyba cała 
Polska. Ta ostatnia w tym 
roku zagości także w Sie-
rakowicach.
Co czeka nas w Stolicy 
Kaszub? W Kartuzach 
podczas Dni Powiatu Kar-
tuskiego, które już 30 
czerwca i 1 lipca, wystą-
pią m.in. Bubliczki, Piersi, 
Varius Manx oraz Sidney 
Polak. Żadnego z wymie-
nionych występujących 
specjalnie przedstawiać 
nie trzeba. 
Najpopularniejsze kartu-
skie wydarzenie, a więc 
Truskawkobranie na Zło-
tej Górze kusi w  tym roku 

występem Kamila Bed-
narka oraz Natalii Szro-
eder. Natomiast podczas 
Jarmarku Kaszubskiego w 
Kartuzach wystąpi kulto-
wy już Big Cyc oraz ener-
giczny Enej. 
Czeka nas także kolejna 
odsłona GoldHill Festival 
na Złotej Górze, czyli im-
preza dla miłośników mu-
zyki klubowej. 

W tym roku w Przodkowie wystąpi m.in. Exaited

Cleo podczas Sobótek w Żuko-
wie? Emocje gwarantowane!

Kochasz Blues? Nie może Cię zabraknąć w Mirachowie!
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Będąc w obrębie gminy 
Kartuzy nie możemy za-
pomnieć o magicznym 
wydarzeniu w Miracho-
wie. Tam, w leśnej sce-
nerii, możemy poczuć 
wspaniały klimat bluesa. 
Szczegóły tego wydarze-
nia przedstawiamy na pla-
kacie (poniżej). 
Warto odwiedzić również 
sąsiadującą z Kartuzami 
gminę Chmielno. Czeka 
nas tam coroczny Festi-
wal Truskawek Kaszub-
skiej oraz popularna „Ta-
baka” – czyli wydarzenia 
odkrywające piękno ka-
szubskich tradycji. Jeżeli 
chcesz lepiej poznać nasz 
region – musisz tam być!

Natomiast w Przodkowie 
będziemy mieli okazję 
spędzić czas i dobrze ba-
wić się przy muzyce po-
pularnego wśród fanów 
disco-polo - Exaited. 
Powiat kartuski to miej-
sce, gdzie muzyczne wy-
darzenie dla siebie znaj-
dzie każdy. W Sulęczynie 
coś dla miłośników akor-
deonów, czyli XVI Między-
narodowy Festiwal Akor-
deonowy oraz cieszący się 
niesłabnącą popularno-
ścią Jazz w Lesie. 
W Ostrzycach Festiwal 
Muzycznych Przyjemno-
ści, Przegląd Kapel We-
selnych „Weselne Granie” 

oraz Ostrzyckie Lato. 
W Sierakowicach „Noc 
pod Gwiazdami”. 
Zwolennicy ostrzejsze-
go grania i niesamowitej 
zabawy zapraszany na 
Muzę nad Jeziorkiem w 
Żukowie, gdzie w połowie 
sierpnia oprócz muzycz-
nych atrakcji, przeżyjemy 
po raz kolejny eksplozję 
kolorów.
Do tego niezwykłe mu-
zyczne spotkania podczas 
Żukowskiego Lata Mu-
zycznego, Letniego Festi-
walu Muzyki Kameralnej 
oraz Kartuskiego Festiwa-
lu Muzyki Organowej i Ka-
meralnej.

Jak kończymy 
– to dożynkami

A jak zakończyć wakacje 

w powiecie kartuskim? 
Dożynkami! 
Wspaniała atmosfera, in-
tegracja oraz świetna za-
bawa. Do tego sołecka ry-
walizacja i wiele atrakcji. 
To tylko niektóre wyda-
rzenia, które w te wakacje 
odbędą się w powiecie 
kartuskim. Zachęcamy 
do odwiedzania portalu 
zKaszub.info, gdzie regu-
larnie, szczegółowo infor-
mujemy i zapowiadamy 
najbliższe wydarzenia w 
powiecie kartuskim.
Życzymy wspaniałych, 
muzycznych wakacji!

Piotr Chistowski

Sarsa w tym roku zarówno w 
Żukowie, jak i Sierakowicach

Pozytywnych, muzycznych emocji w Kartuzach dostarczy Enej

Podczas Dni Powiatu Kartuskiego wystąpi m.in. zespół Bubliczki
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Galeria Refektarz 
zaprasza!

23 czerwca o godz. 19:00
otwarcie wystawy

Iwony Zając
„Cierpliwość”

Wystawa czynna w Refektarzu
Zespołu Poklasztornego 

Ojców Kartuzów
do 22 lipca 2018 roku

Projekt „Cierpliwość” to prezentacja 
trzech płóten. Zobaczymy na nich wy-
szyte wypowiedzi robotników ze Stoczni 
Gdańsk oraz tradycyjne szwedzkie hafty. 
- „Cierpliwość” to gloryfikacja codzien-
nej, ciężkiej, powatrzanej pracy - Iwona 
Zając.

Galeria Refektarz otwarta:
wtorek - piątek od godz. 10:00 do 16:00
sobota - niedziela od godz. 10:00 do 14:00
poniedziałek - nieczynne

ul. Klasztorna 5, Kartuzy

 „Złota Rybka”
RESTAURACJA * PIZZERIA * SALA BANKIETOWA

Brodnica Górna, ul. Kartuska 13
Tel. 726 674 673

Więcej na: 
www.zlotarybka.net.pl

„Kamerdyner” - kaszubska 
saga na kinowym ekranie
W filmie „Kamerdyner” poznamy 
historię rodziny von Kraussów, pru-
skich szlachciców mieszkający nie-
daleko Pucka. Zobaczymy losy tego 
roku na przestrzeni lat 1900-1945. 
Premiera już 21 września!

W obsadzie znaleźli się tacy aktorzy, jak: 
Janusz Gajos, Sebastian Fabijański, Adam 
Woronowicz, Kamilla Baar i Borys Szyc. 
Reżyserem jest Filip Bajon. 
Ze szczegółów zdradzonych przez twór-
ców wiemy, że zostanie poruszony wą-
tek zbrodni w Piaśnicy. Szacunkowa 
liczba ofiar to od 12 do 14 tysięcy osób. 
W „Kamerdynerze” w scenach zbrodni 
w lasach wejherowskich, statystowali 
ówcześni uczniowie żukowskiego gimna-
zjum oraz sierakowickiej szkoły ponad-
gimnazjalnej.
– Ten film dla nas, Kaszubów, będzie miał 
przeogromne znaczenie. Za sto, dwieście 
lat kaszubski będzie językiem martwym. 

Od nas zależy jaki obraz tego języka po-
zostawimy następnym pokoleniom. Cho-
dzi o naszą kaszubską spuściznę – mówi 
o filmie Eugeniusz Pryczkowski.



Z Ukrainy 
do Polski
Rozmowa o marzeniach, muzyce i... języku kaszubskim. 
Khrystyna Fetisova zdecydowała się na wyprowadzkę w bardzo młodym 
wieku. Zakochała się w Pomorzu i to tutaj rozwija się swój wokalny talent.

Fot. Martyna Fularczyk
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Niesamowicie utalen-
towana ukraińska wo-
kalistka Khrystyna 
Soloviy w utworze „For-
tepiano” ukazuje to, co 
można powiedzieć o Khry-
stynie Fetisovej. Subtel-
ność, delikatność i wielką 
wrażliwość opakowaną w 
uroczy śpiew. Być może, 
podobnie jak Khrystyna 
Soloviy, młoda dziewczy-
na ze Śniatynia podbije 
serca ukraińskich i pol-
skich słuchaczy. 

Początkowo miała uczyć się w 
Częstochowie, jednak jej losy 
połączyły się z Kartuzami. A 
wszystko to dzięki cioci, wuj-
kowi i mamie, którzy doradzili 
aby uczyła się w Polsce. Wy-
brała Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących 
w Kartuzach, czyli popularne 
„Wzgórze”. 
Przyjechała ze Śniatynia na 
Ukrainie, nie znając tutaj nie-
mal nikogo oraz języka. Po-
czątki nie mogły być łatwe. 
Jak przyznaje, na początku 
nie było tragicznie, bo polski 
rozumiała, ale już gorzej było 
z przelaniem słów na papier. 
Od początku, a także teraz, 
uczęszcza na dodatkowe lek-
cje języka polskiego i przy-
znać trzeba, że idzie Khry-
stynie bardzo dobrze. Nawet 
polskie lektury nie sprawiają 
jej problemu. 
- Dużo lepiej radzę sobie z 
lekturami, niż współczesnymi 
książkami. Tamte, archaiczne 
już wyrażenia w języku pol-
skim, są podobne do języka 
ukraińskiego. Wyłapuję słów-
ka i daję radę – dumnie przy-
znaje.  
Śniatyń z którego pochodzi 
Khrystyna to chyba miejsco-
wość najbliższa sercu Kartu-

zom. W grudniu 2011 roku 
powiat kartuski podpisał 
umowę partnerską z powia-
tem śniatyńskim. Dzisiaj od-
bywa się tam m.in. wymiana 
młodzieży, podczas których 
Krysia od niedawna pełni 
funkcję tłumacza. 
I to właśnie tutaj, w Polsce, w 
Kartuzach, Khrystyna rozwija 
swój wokalny talent. Błęd-
nie moglibyśmy pomyśleć, 
że śpiewa przede wszystkim 
po ukraińsku. Możemy ją po-
słuchać w repertuarze z pol-
skimi, rosyjskimi, angielskimi 
oraz francuskimi piosenkami.
- Ukraiński to mój ojczysty 
język i uwielbiam śpiewać 
właśnie taki repertuar. Języ-
ka rosyjskiego nie było trud-
no się nauczyć. Angielskiego 
uczyłam się już od małego w 
szkole, podobnie jak francu-
skiego – wymienia. 
Początkowo miała jednak 
opory, aby śpiewać w języku 
polskim. Język kraju nad Wi-
słą to najprostszych nie nale-
ży. 
- Nie sprawiały mi problemu 
słowa trudne w wymowie, ale 
obawa, że ktoś może przycze-
pić się do mojej wymowy. Czy 
źle stawiam akcent, czy nie 
tak wymawiam dane słowo. 
Walczę z tą obawą – odpowia-
da Khrystyna – Rzadko śpie-
wam po polsku, jeżeli już to 
najczęściej piosenki popowe. 
A jak sytuacja z językiem ka-
szubskim? Choć przyznaje, że 
nie zna tego języka zbyt do-
brze, to paru sformułowań 
zdążyła się nauczyć, a także 
coś zaśpiewać. Swoje zdolno-
ści językowe mogła pokazać 
w tegorocznej edycji konkur-
su Kaszubski Idol organizo-
wanego przez Radio Kaszebe. 
Czy uda jej się zawojować 
konkurs? Czas pokaże…

W dzieciństwie się 
zaczęło, w dzieciństwie 

się skończyło…

Wszystko ma swoje początki. 
Tak samo, wszystko ma swoje 
zakończenie. U Krysi przygo-
da ze śpiewaniem rozpoczyna 
się na nowo, po pierwszej za-
niechanej próbie. 
- Moje śpiewanie zaczęło 
się, gdy byłam dzieckiem i 
skończyło się jeszcze w dzie-
ciństwie. Podcięto mi wte-
dy lekko skrzydła i obrażona 
stwierdziłam, że nie będę już 
więcej śpiewać. W tym czasie 
pisałam wiersze, malowałam, 
fotografowałam… Wszystko 
w sztuce, kulturze, ale nie 

śpiewanie. Był chaos, a ja by-
łam w jego środku – opowia-
da. – Później jednak stwier-
dziłam „Czemu mam słuchać 
innych? Skoro lubię śpiewać 
to będę to robić!” – dodaje. 
Po przyjeździe do Polski nie 
od razu wróciła do śpiewa-
nia. Nie opowiadała o sobie, 
a tym samym przez jakiś czas 
nikt w szkole nie wiedział o jej 
pasji. Los jednak chciał ina-
czej. Gdy w szkole odbywały 
się próby do zespołu, za spra-
wą jednej z koleżanek, poszła 
na przesłuchanie. W formie 
osoby wspierającej, a nie tej, 
która próbować będzie swo-
ich sił. W trakcie przesłucha-
nia stwierdziła, że też spróbu-
je. Tak się zaczęło. 

Khrystyna Fetisova 
Zakochana w śpiewie i Pomorzu
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Często podczas występów, 
czy też konkursów możemy 
zobaczyć Krysię w stroju lu-
dowym. Jak przyznaje, czuje 
się wtedy wolna, czuje się 
sobą. Jej indywidualność i 
niezwykłość wzbudza zainte-
resowanie, a jego słuszność 
potwierdza wokalny talent, 
który niewątpliwie ma. 

Zakochana w Pomorzu

- Polska bardzo mi się po-
doba. Niesamowici ludzie, 
szczególnie tutaj na Pomo-
rzu. Mili, otwarci. Choć nie 
ukrywam, że do kuchnii nie 
mogę si przyzwyczaić. Bar-
dzo ciężka. (śmiech) 
Tak Krysia rozpoczyna swo-
ją odpowiedź na pytanie, 
czy spodobała jej się Polska. 
Z niewymuszonym uśmie-
chem i błyskiem w oku, opo-
wiada czego dowiedziała się 
o naszym kraju i zobaczyła. 
Wiadomo jednak, że nie 
każdy podziela „otwartość” 
młodej wokalistki. 
- Spotykam się z niechęcią, 
ale staram się nie zwracać 
na nią uwagi. Zdarzają się 
pytania po co tu przyjecha-
łam, czego ja tu chcę. Po co 
się tym przejmować? Przyje-
chałam, niczego złego tutaj 
nie robię. Gdy słyszę hasła 
„Polska dla Polaków” – nie 
rozumiem tego. Na Ukra-
inie wobec Polaków tego 
nie zauważyłam – wyzna-
je. – Jednak poznałam tutaj 
wspaniałych ludzi. Wiele 
zawdzięczam Pani Janinie 
Kwiecień, która bardzo mi 
pomaga w kraju, a także pol-
skim przyjaciołom, których 
zyskałam przez ostatnie dwa 
lata.
Z kartuską młodzieżą szybko 
znalazła wspólny język, bo 
przecież w młodym wieku 
dzielące nas kilometry nie 
mają znaczenia. 
- Nie widzę dużej różnicy 
między młodzieżą z Ukrainy, 
a polską. Jak wszyscy młodzi 
ludzie, mamy w sobie coś z 
szaleństwa i uwielbiamy do-
brą muzykę - mówi o podo-

bieństwa i różnicach. - Mamy 
inny system szkolnictwa. Na 
Ukrainie od pierwszej do je-
denastej klasy mamy wspól-
ną szkołę. Nie ma rozbicia. 
Już w wieku 17-18 lat wybie-

ramy się na studia. Tutaj jest 
inaczej - opowiada. 
Innne są także świąteczne 
tradycje. W Polsce trudno 
wyobrazić sobie wigilijny 
wieczór, bez podarunków 
pod choinką. Natomiast na 
Ukrainie nie ma tradycji ob-
darowywania się w Boże 
Narodzenie. Prezenty prze-
kazywane są w nocy z 18 na 
19 grudnia. Wszystko z okazji 
Dnia Świętego Mikołaja. 
Niemały szok Krysia przeży-
ła dowiadując się o tradycji 
Tłustego Czwartku. Gdy po 

raz pierwszy spotkała się z 
tym świętem, okazało się 
dla niej aż nazbyt „słodkie”. 
Na Ukrainie odbywa się po-
dobne „świąteczne obżart-
swo”, jednak nie z pączkami, 

a z naleśnikami i nie 
jednego dnia, ale 
przez cały tydzień. 
To wschodniosło-
wiańskie ostatki - 
Maslenica. W tym 
czasie nie zajada się 
pączków, ale młyn-
ci, czyli tradycyjne 
ukraińskie naleśniki. 
Często z twarogiem, 
grzybami, albo mię-
sem. 

Śpiew zawsze, 
ale może teatr?

Swoją przyszłość Krysia nie 
wiąże ze śpiewem. Dlaczego?
- Nie jestem jeszcze pewna. 
Boję się. Boję się, że się nie 
uda. Zawsze są pewne oba-
wy, jednak mam nadzieję, że 
zwiążę swoją przyszłość z te-
atrem. Tam śpiew z pewno-
ścią się przyda – odpowiada. 
Co ciekawe, Khrystyna swoją 
teatralną przygodę chciałaby 
przeżyć w Polsce. 
- Wiem, że będzie to wy-
magało wiele pracy, ale lu-
bię wyzwania. Jestem na to 
przygotowana i spróbuję dać 

z siebie wszystko. 
Nie sposób nie zapytać o mu-
zyczne inspiracje. Te pocho-
dzą zarówno z ojczyzny Krysi, 
ale i z innych krajów. 
- Słucham wielu zespołów i 
wokalistów. Bliscy mojemu 
sercu są: Khrystyna Solovij, 
Tina Karol, Odyn w Kanoe, 
Zaz oraz Jamala. Jestem 
otwarta na nowe inspiracje – 
wymienia. 

Z Ukrainy do Polski 
ze śpiewem na ustach

Choć w Polsce przebywa do-
piero od dwóch lat, to śmiało 
można powiedzieć, że Polska 
stała się dla niej drugim do-
mem. 
Khrystyna jeszcze nie raz zau-
roczy nas swoim śpiewem. 
Tym w języku ojczystym - 
ukraińskim, ale też polskim, 
francuskim i kaszubskim. 
Jak przyznaje, cieszy się, że 
trafiła do naszego kraju i nie 
żałuje tej decyzji. 
- To, że trafiłam do Kartuz to 
jedna z najlepszych rzeczy, 
jaka mi się przytrafiła - mówi 
z autentyczną sympatią do 
naszego kraju. 

Piotr Chistowski
Fot. Martyna Fularczyk

„Polska bardzo 
mi się podoba. 

Niesamowici ludzie, 
szczególnie tutaj 

na Pomorzu. Mili, otwarci. 
Choć nie ukrywam, 

że do kuchnii nie mogę się 
przyzwyczaić. 

Bardzo ciężka.”
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Trasa dla wytrwałych 
Szlakiem hutniczym przez Kaszuby
W czasie urlopu zawsze 
warto zadbać o aktyw-
ność fizyczną. Okazją do 
poznania Kaszub i spraw-
dzenia swojej kondycji 
z pewnością jest Szlak 
Hutniczy. Satysfakcja z 
pomyślnego zakończenia 
wyprawy – gwarantowa-
na.

Jednym z największych atutów 
powiatu kartuskiego są prze-
piękne krajobrazy. Podziwiać 
je można na wielu ścieżkach 
pieszych, jak i rowerowych. 
Jedną z trudniejszych tras dla 
miłośników dwóch kółek jest 
z pewnością Szlak Hutniczy. 
Zdecydowanie nie poleca się go próbować przebyć na ro-

werach turystycznych.  Stojąc 
na starcie przy stacji kolejowej 
w Wieżycy warto przygotować 
się na kilometry potu i trudnej 
nawierzchni. 
Szlak Hutniczy to około 30 km 
przeprawa, prowadząca pra-
wie wyłącznie przez miejsco-
wości, w których działały  w 
XVII i XVIII wieku huty szkła. 
Wciąż dostrzegalne są tu ślady 

ruralistyczne i relikty trady-
cyjnej zabudowy. Po drodze 
warto poświęcić chwilę na 
zwiedzenie kościoła poewan-
gelickiego, który obecnie jest 
po wezwaniem św. Andrzeja 
Boboli  w Połęczynie. Pełen 
uroku jest również liczący 
ponad 100 lat zespół dworski 
rodu Hoenów oraz stare cme-
natrze.
Mimo trudnej nawierzchni 

szlaku, która w większości 
jest szutrowa oraz piaskowa, 
dostarcza on wrażeń. Przez 
cały czas podziwiać możemy 
piękno kaszubskiej przyro-
dy. Na trasie towarzyszą nam 
niezliczone pagórki, łąki oraz 
doliny. Piękny krajobraz i ślady 
przeszłości z pewnością zre-
kompensują każdy kilometr 
trudnego szlaku.

Elżbieta Lejk

Bezpieczny „plażing” w gminie Stężyca
W tym roku w każdy upal-
ny dzień, ochłodzić się 
będzie można nad jezio-
rami w gminie Stężyca. 
Kąpieliska nad Jeziorem 
Raduńskim Górnym oraz 
Jeziorem Dąbrowskim - w 
pełni legalne i strzeżone. 

Oba kąpieliska - w Stężycy 
nad Jeziorem Raduńskim 
Górnym oraz w Gołubiu nad 
Jeziorem Dąbrowskim – już 
od kilku miesiącu przygo-
towują się na sezon letni.  
Umiejscowione są w urokli-

wych zakątkach Kaszub. Nie-
daleko stężyckiego kąpieliska 
znajduje się jedna z najwięk-
szych atrakcji miejscowości: 
promenada im. ks. Konrada 
Lubińskiego wraz z Mariną 
Wodną. Ciągnie się ona na 
dystansie około 800 metrów.
Kąpieliska w Stężycy oraz 
Gołubiu dostępne będą od 1 
lipca do 31 sierpnia. Każde z 
jezior pozytywnie przeszło 
wymagane badania czystości 
wód. Organizatorzy zapew-
niają obecność ratowników.

Elżbieta Lejk



Książka na wakacje? Podpowiadamy
Roma J. Fiszer „Kilka godzin do szczęścia”

Pisarka z Poznania, ktora zakochała się w Kaszu-
bach, a dokłanie w Parchowie (pow. bytowski). 
Postanowiła przenieść czytelników, za pomocą 
książki, właśnie w nasze strony. 
Bohaterką książki „Kilka godzin do szczęścia” jest 
Anna. Pewnego dnia dowiaduje się, że jest ad-
optowanym dzieckiem. W poszukiwaniu prawdy 
jedzie na Kaszuby...

Sylwia Kubryńska „Mama”

Niepokorna, zdolna, z pazurem. Sylwia Kubryń-
ska, choć urodzona w Kętrzynie, to jednak bardzo 
mocno związana z Kaszubami, a szczególnie z po-
wiatem kartuskim. 
Książka „Mama” to opowieść o macierzyństwie 
oaz przemianie, jaka następuje w kobiecie, gdy 
zaczyna być matką. 

Franciszek Szczęsny „Ostatni szaman Pomorza”

Opowieść osadzona w świecie pełnym legend i 
baśni. Gdzie ostatni szaman Pomorza, Obisław, 
syn sołtysa Drewki, musi odnaleźć się w niezna-
nym świecie, po tym jak bracia Zakonu Krzyżac-
kiego zrównowali Osadę Siedmiu Jezior z ziemią. 
Czy bohaterowi uda się wypełnić swoje przezna-
czenie?

Martyna Bunda „Nieczułość”

Debiutująca pisarka z Kartuz, Martyna Bunda w 
książce o wielkiej historii i kobietach, które jako 
jedyne są w stanie się jej przeciwstawić. 
Powieść o Polkach oraz skomplikowanych ostat-
nich kilkudziesięciu latach polskiej historii. 
Wciągająca, intrygująca, brawurowa... Książka 
„Nieczułość” - idealna pozycja na wakacje. 
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MUZEUM KASZUBSKIE
IM. F. TREDERA W KARTUZACH

lipiec – sierpień                                                                                                                
wtorek – piątek  8.00 – 18.00                                                                                                                 

sobota 9.00 – 17.00 

wrzesień – czerwiec
wtorek – piątek 8.00 – 16.00

niedziela 10.00 – 14.00

ul. Kościerska 1,  83-300 Kartuzy  
tel. (58) 681 14 42  

muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl    Znajdź nas!

Muzeum jest niezwykle atrakcyjnym 
miejscem, które oczaruje Państwa  
swoją bogatą historią oraz prezentacją 
dziedzictwa kulturowego. Początki mu-
zeum sięgają lat ’20 XX w. Przerwaną 
przez wydarzenia II wojny światowej 
tradycje muzealnictwa przywrócono w 
1945 r. Zbiory Muzeum prezentowane 
są w ośmiu wystawowych salach bu-
dynku głównego. Muzeum posiada uni-
katową kolekcję obrazów malowanych 
na szkle i lustrze oraz kolekcję XVIII i XIX 
wiecznych czepców kaszubskich. 
Poza udostępnianiem ekspozycji stałej, 
Muzeum Kaszubskie jest koordynato-
rem wielu cennych inicjatyw. 23 czerw-
ca zaprasza na widowisko obrzędowe 
Ścinanie Kani, zaś 14 lipca odbywa się  
Festiwal Nalewki Kaszubskiej.
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Przed nami 
3. Bieg Arasmusa
Szybka trasa, wysokie 
nagrody i jeszcze więcej 
atrakcji! Dużymi krokami 
zbliżamy się do kolejnej 
edycji Biegu Arasmusa.

16 września w Kiełpinie, k. 
Kartuz, już po raz trzeci, od-
będzie jedno z największych 
wydarzeń sportowych na 
Kaszubach i całym Pomo-
rzu, z czołówką polskich 
zawodników oraz repre-
zentantów innych krajów, a 
także rzeszą ponad 2 tysię-
cy osób, biegaczy w każdym 
wieku – dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz setkami kibi-
ców na trasie biegu. 
Szansę startu w tym roku 
będzie miało w atestowa-
nym biegu na szybkiej trasie 
5 kilometrów aż 800 bie-
gaczy, 400 dzieci w biegu 

Małego Arasmusa oraz 500 
uczestników biegu Rodzin-
nego Run and Fun. Nowo-
ścią będzie ciekawy i emo-
cjonujący bieg dla Par.
Bieg Arasmusa odbywa się 
od 2016 ku pamięci ks. An-
toniego Arasmusa, wielolet-
niego  i zasłużonego rektora 
kiełpińskiej Parafii.
– Dzięki połączeniu eventu 
sportowego z rodzinnym, 
bieg ma charakterystycz-
ny klimat, zarówno pikniku 
sportowego jak również 
święta sportu na najwyż-
szym poziomie. Z każdą ko-
lejną edycją impreza nabie-
ra rozpędu i prestiżu. Mamy 
aspiracje by był to najszyb-
szy bieg atestowany na dy-
stansie 5 kilometrów nie 
tylko na Pomorzu, ale i w 
całym kraju! Od 2 lat udo-

wadniamy, że potrafimy 
zorganizować świetną im-
prezę biegową znaną już 
w wielu zakątkach kraju!  
Zawodnicy lubią nasze im-
prezy bo czuć, że robimy 
to z pasji. Dla nas uczestnik 
jest najważniejszy. Nie ma 
to być kolejna odhaczona 
impreza w kalendarzu, ale 
za każdym razem pragnie-
my czymś zaskoczyć. Nie-
spodzianek nie zabraknie w 
tym roku – przekazuje Karol 
Nowakowski, Dyrektor bie-

gu.
Dodajmy, że z każdej opłaty 
startowej 3 zł przekazane 
zostaną na cele charytatyw-
ne w ramach akcji „Biegamy 
i Pomagamy”, którą to or-
ganizatorzy zainicjowali na 
pierwszej edycji. 
Wszelkie informacje i licz-
ne ciekawostki, konkursy 
dostępne są na profilu fejs-
bukowym: Bieg Arasmusa 
oraz stronie www.biegara-
smusa.pl.

mat. organizatora



Chmielno, przepięknie po-
łożona kaszubska wieś, od-
słania nieznane dotąd karty 
swojej historii. Mieszkań-
cy i turyści mogą zobaczyć 
na własne oczy, co odkryli 
badacze z Muzeum Arche-
ologicznego w Gdańsku. A 
są to odkrycia fascynujące, 
dotyczące średniowiecznej 
warowni, która wznosiła się 
na wyspie między jeziorami 
Białym i Kłodno około XI 
wieku.

Odkrycia dokonane przez 
archeologów ucieszą wielu 
ludzi – miłośników historii, 
mieszkańców Chmielna i 
okolic, regionalistów i prze-
wodników po Kaszubach. 
Okazuje się, że archeolo-
gia to nie tylko zamierzchła 
przeszłość. Wyniki badań 
można z powodzeniem wy-
korzystywać do celów spo-
łecznych, edukacyjnych i kul-
turalnych.

Idealne miejsce na gród

Pod względem strategicz-
nym warownia w Chmielnie 
była położona doskonale: 
na wyspie, między dwoma 
jeziorami, od strony stałego 
lądu osłonięta mokradłami. 

Obrońcy grodu mieli widok 
na całą dolinę i kontrolowali 
szlak komunikacyjny. Miesz-
kańcy korzystali z dostępu 
do życiodajnej wody oraz 
obfitości pożywienia.
Średniowieczny gród w 
Chmielnie strzegł obszaru 
dzisiejszej ziemi kartuskiej 
Pojezierza Kaszubskiego. 
Był ośrodkiem administra-
cyjnym i ważnym ogniwem 
systemu obronnego, jaki po-
wstał wokół siedziby księcia 
w Gdańsku.

Życie codzienne 
w średniowieczu

Podstawowym zajęciem 
mieszkańców średniowiecz-
nego grodu było zdobywanie 
pożywienia. Uprawiali rolę, 
hodowali zwierzęta, łowi-
li ryby. W pobliskich lasach 
zbierali orzechy laskowe, 
maliny, jeżyny i czarny bez. 
Na dzikie zwierzęta polowali 
zarówno dla mięsa, jak i dla 
sadła, z którego przyrządzali 
lekarstwa. Ze skór szyli ubra-
nia, a z rogów wytwarzali 
narzędzia i przedmioty co-
dziennego użytku.
Co ciekawe, archeolodzy 
znaleźli szczątki ryb wska-
zujące na to, że mieszkańcy 

grodu łowili dużo leszczy i 
szczupaków, zaś nieco mniej 
jesiotrów, okoni i sanda-
czów.

Świat żywych 
i świat umarłych

Z wcześniejszych badań wie-
my, że około 300 metrów na 
wschód od grodu funkcjono-
wał średniowieczny cmen-
tarz. Od warowni oddzielony 
był przepływem łączącym 
dwa jeziora. Takie umiej-
scowienie cmentarza jest 
charakterystyczne dla epoki 
średniowiecza – woda sta-
nowiła symboliczną granicę 
między światem żywych i 
umarłych.
W niektórych grobach znaj-
dowały się tak zwane dary 
grobowe, czyli różne przed-
mioty chowane razem ze 
zmarłymi, na przykład: pa-
ciorki, nożyki, osełki, krzesi-
wa, a czasem – gdy grzebano 
woja – miecz lub ostrogi.
Droga pośrodku grodu
Obecnie przez środek daw-
nego grodu przebiega as-
faltowa droga do Kartuz. W 
latach 70-tych XX wieku była 
tam węższa droga lokalna o 
nieutwardzonej nawierzch-
ni. Dzięki badaniom arche-

ologicznym wiemy, że wąską 
drogę, na szerokość jednego 
pojazdu, wydeptano jeszcze 
w czasach średniowiecz-
nych.

Wystawa archeologiczna 
w Chmielnie

Archeolodzy odkryli między 
innymi część grodu i pod-
grodzia, suchą fosę, masyw-
ny wał z drewna, kamieni i 
ziemi, kanał odwadniający, 
ruiny wieży mieszkalno-
-obronnej wzniesionej na 
kamiennym fundamencie, 
fragmenty siedmiu do-
mostw, paleniska, piece i 
jamy gospodarcze.
Artefakty i średniowieczne 
przedmioty można zobaczyć 
na wystawie w Chmielnie. 
Wystawa dostępna jest 
dla zwiedzających do koń-
ca września w Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Chmielnie..
Organizatorzy: Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku 
– instytucja kultury Samo-
rządu Województwa Pomor-
skiego. Współpraca: Urząd 
Gminy Chmielno; Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Chmielnie

mat. organizatora

Odkryj tajemnice chmieleńskiego grodu. 
Odwiedź wystawę archeologiczną
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Chwile muzycznych uniesień...
„IVY - Chwile”

Żeglarski sposób 
na wakacje

Centrum Sportów Wodnych i Promocji 
Regionu na Złotej Górze oraz Kartuskie 
Centrum Kultury zapraszają na zajęcia 
żeglarskie dla dzieci. 

Zajęcia żeglarskie na Złotej Górze to dobry 
sposób na aktywne spędzenie wakacji. Zaję-
cia odbędą się w czterech terminach (2-6.07, 
9-13.07, 23-27.07, 6-10.08). 
Koszt: 350 zł od dzieci spoza gminy Kartuzy. 
Dla dzieci z gminy Kartuzy zniżka 100 zł. Sze-
ściogodzinne zajęcia odbywają się w Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Zło-
tej Górze.
Program ramowy: Dzień 1 - „Ahoj, witaj żegla-
rzu na pokładzie”, Dzień 2 - 4 - „Trening czy-
ni mistrza...”, Dzień 5 - „Jak zostać sportow-
cem...”. Więcej pod nr 509 980 780

Na początku kwietnia była 
pierwsza piosenka, teraz 
jest ju cała płyta. Krążek 
„IVY - Chwile” to muzycz-
na przygoda po subtel-
ności i kobiecości. Chwila 
muzycznej rozkoszy. 

„Ivy” tworzy siedmioro osób 
- Monika, Marcelina, Paulina, 
Sławomir, Artur, Jarosław i 
Roman. Co ich łączy? Pocho-
dzą z Kaszub i kochają muzy-
kę!
Dzisiaj prezentują nam swój 

debiutancki album „Chwile”. 
Autorski projekt na trzy ko-
biece głosy i muzyczne kom-
pozycje autorstwa męskiej 
części zespołu. 
- Nasze teksty mówią o życiu, 
uczuciach, które są jego nie-
odłącznym elementem. I nie 
sposób ich uniknąć - słyszymy 
od zespołu. 
Utworów można posłuchać 
pod adresem: www.linktr.ee/
ivy_chwile   - Polecamy i za-
chęcamy!

Piotr Chistowski
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Żukowski Słowik dla Chóru Kameleon!
Tradycyjnie w czerwcu w 
Żukowskiej świątyni spo-
tkały się chóry i zespoły 
wokalne z całej Polski by 
zawalczyć o Żukowskiego 
Słowika. W tegorocznych 
przesłuchaniach wzięło 
udział 9 zespołów z: Byd-
goszczy, Gdańska, Gdyni, 
Elbląga, Poznania, War-
szawy i Wejherowa.

Już po raz XIV Oddział Gdań-
ski Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr zorganizował 
Kaszubski Festiwal Muzyki 
Chóralnej i Regionalnej w 
Żukowie. Tegoroczna edy-
cja wydarzenia cieszyła się 
sporym zainteresowaniem 
zespołów. Przesłuchania ze-
społów trwały ponad dwie 
godziny. Chóry mogły za-

prezentować się w dwóch 
kategoriach: chóry świeckie 
i chóry kościelne. Ponadto 
wyróżniono również najlep-
szego dyrygenta, najlepiej 
wykonany utwór w jęz. ka-
szubskim czy najlepsze wy-
konanie utworu o tematyce 
sakralnej.
Nad przebiegiem festiwalu i 
oceną chórów czuwało jury 

w składzie: przewodnicząca 
- prof. nadz. dr hab. Monika 
Wilkiewicz z Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy oraz 
członkowie: dr. Sławomir 
Bronk z Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku i Karol Hilla z 
Pomorskiego Stowarzyszenia 
Musica Sacra w Gdyni.

mat. organizatora

GRAND PRIX 

Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów

CHÓRY ŚWIECKIE

Dyplom Brązowy
Zespół Pieśni Dawnej FRESCA VOCE 
dyrygent Michalina Spychalska
Dyplom Srebrny
Elbląski Chór Kameralny, 
dyrygent Miłosz Janiak
Zespół Wokalny Intel Technology Poland 
dyrygent Aleksandra Zawada
Dyplom Złoty

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 
dyrygent Aleksandra Janus
Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów,
dyrygent Katarzyna Maria Boniecka

CHÓRY ŚWIECKIE

Dyplom Brązowy
Chór „Gloria Dei” Poznań, dyrygent Maciej 
Bolewski
Chór „Cantate Deo” Bydgoszcz, 
dyrygent Grażyna Wolter-Kaźmierczak
Dyplom Srebrny
Żeński Chór Kameralny Gdynia, 
dyrygent Małgorzata Bednarek
Dyplom Złoty

Chór „Incontro” Gdańsk, 
dyrygent Aleksandra Zawada

NAGRODY SPECJALNE

Najlepsze wykonanie utworu o tematyce 
sakralnej
Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów
Najlepsze wykonanie utworu w jęz. ka-
szubskim
Elbląski Chór Kameralny
Najlepszy dyrygent
Aleksandra Janus
Nagroda finansowa
Chór „Incontro”
Chór Szkoły Podstawowej nr 9 

Bielickowo 
zaprasza!

Muzeum Kaszubska 
Zagroda „Bielickowo”

Kawle Dolne 7, tel. 601 636 448

- Kaszubska chata,
- Zabytkowe ciągniki,
- Wystawa aut i motocykli,
- Kuźnia,
- Sala biesiadna,
- Helikopter!



Ludzie dla Ludzi! 
Wielkie święto organizacji pozarządowych w Kartuzach
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Powiat Kartuski może 
pochwalić się niezwykłą 
liczbą organizacji poza-
rządowych. Zarówno te 
duże, jak i małe stanowią 
o sile lokalnej społeczno-
ści. Pełni energii, z gło-
wami pełnymi pomysłów 
każdego dnia sprawiają, 
że powiat kartuski jest tak 
różnorodny i ciekawy. 30 
czerwca czeka nas wielkie 
święto organizacji poza-
rządowych - Festiwal Lu-
dzie dla Ludzi!

Już po raz trzeci organiza-
cje pozarządowe współ-
tworzyć będą Dni Powiatu 
Kartuskiego w ramach Fe-
stiwalu Ludzie dla Ludzi. 
30 czerwca w Parku So-
lidarności w Kartuzach 
zobaczymy, jak wiele cie-
kawych, pozytywnie za-
kręconych ludzi działa w 
powiecie kartuskim. 
Stoiska artystyczne dla 
dużych i małych, pokazy 
Zumby, turnieje piłki noż-
nej, coś dla fanów czte-
rech kółek, czy miłośników 
literatury... Tego właśnie 
doświadczyć mogliśmy w 
ubiegłych edycjach festi-
walu. Co czeka nas w tym 
roku? Dowiemy się 30 
czerwca w Parku Solidar-
ności.
- Celem festiwalu, potocz-
nie nazywanego targami 
oganizacji pozarządowych, 
jest przybliżenie mieszkań-

com działalności organiza-
cji społecznych i zwrócenie 
uwagi na ich niezwykle 
istotną rolę w rozwiązywa-
niu problemów społecz-
nych - wyjaśnia Aleksandra 
Kuczkowska, Dyrektor Wy-
działu Ochrony Zdrowia 
i Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi w 
Starostwie Powiatowym w 
Kartuzach. 
Festiwal odbywa się w 
ramach Dni Powiatu Kar-
tuskiego (30.06 - 01.07). 
Dwudniowego święta, 
który ściąga do Kartuz nie 
tylko mieszkańców stolicy 
Kaszub, ale wszystkich są-
siadujących gmin, a nawet 
partnerskich powiatów. 
Nie może również zabrak-
nąć atrakcji muzycznych. 
W tym roku dla obecnych 
wystąpią m.in. Bubliczki, 
Piersi, Sidney Polak, czy 
Varius Manx. (Więcej o 
muzycznych gwiazdach 
tego lata przeczytacie na 
stronie 10) 
Idealna okazja aby spędzić 
czas z rodziną i jeszcze le-
piej poznać powiat kartu-
ski. 
Organizatorem Festiwalu 
Ludzie dla Ludzi jest Powiat 
Kartuski, Rada Organizacji 
Pozarządowych Powia-
tu Kartuskiego oraz przy 
współpracy Kartuskiego 
Centrum Kultury i Gminy 
Kartuzy. 

Piotr Chistowski
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„Koniec życia w strachu, że Nolan 
ujawni ich wstydliwe sekrety, których – nie wiedzieć 

skąd – znał tak wiele.”
Ava, Caitlin, Parker, Mac-
kenzie i Julie nienawidzą 
Nolana. Nie znają się zbyt 
dobrze, ale łączy je wspól-
ne uczucie do Hotchkissa. 
Pewnego dnia połączyły 
je również zajęcia filmo-
we. Gdy profesor Gren-
ger umieścił całą piątkę w 
jednej grupie dyskusyjnej, 
dziewczyny odkryły łączą-
cą je nienawiść. Pod wpły-
wem filmu „I nie było już 
nikogo” stworzyły plan za-
bicia swojego największe-
go wroga, którego jednak 
nie wcieliły w życie. Kilka 
dni później chłopak zosta-
je znaleziony martwy pod-
czas imprezy we własnym 
domu. Wszystkie dowody 
wskazują na piątkę dziew-
czyn. Czy odsuną od sie-
bie podejrzenia i odnajdą 
prawdziwego mordercę?
Jestem bardzo pozytyw-
nie zaskoczona tą pozycją. 
Obawiałam się, że będzie 
dokładną kopią Pretty Lit-
tle Liars, na szczęście au-
torka, mimo licznych po-
dobieństw, bardzo ładnie 
wybrnęła z tego problemu. 
Na początku faktycznie 
miałam wrażenie że czytam 
PLL 2.0. Pięć dziewczyn, za-
bójstwo, brak mordercy, 
popularne nastolatki, mar-
twy dzieciak jest „wredną 
suką” (w wersji męskiej 
oczywiście), wzajemne 
oskarżenia. Brzmi znajo-
mo? No właśnie. Jednak te 
dwie serie można porów-
nać do dwóch obrazów. 
Ramki mają bardzo podob-
ne, ale chociaż malarz ten 
sam, sam obraz zupełnie 
inny. Na szczęście.

„Taka publiczna dekla-
racja, że Nolan jest pa-
lantem, wydawała się w 
pewnym sensie niebez-
pieczna. Gdyby kiedykol-
wiek dotarło to do jego 
uszu, wszystkie stałyby się 
nowym celem jego ata-
ków.”

Tym razem autorka przed-
stawia głównie bogatą 
warstwę społeczną. A na-
wet BARDZO bogatą. Z 
pozoru wszyscy są idealni. 
PERFEKCYJNI. Dopasowane 
ubrania od najpopularniej-
szych projektantów, drogą 

biżuterię, pierwszorzędny 
makijaż, najlepsze samo-
chody. Jednak to tylko po-
zory. Każdy z bohaterów 
ma głęboko w sobie głę-
bokie rany i duże niedo-
ciągnięcia. Ta historia po-
kazuje, że nawet ci bogaci, 
wyglądający na szczęśli-
wych, ludzie mogą być bar-
dzo mocno zranieni. Wraz 
z postępem fabuły, Sara 
Shepard odkrywa przed 
czytelnikiem kolejne blizny 
na sercach, przerażające 
sekrety i ogromne proble-
my każdej z bohaterek. Tą 
książką autorka przypo-

mniała mi jak ważne jest 
nieocenianie po pozorach i 
że dobrą przyjaciółką może 
być nawet dziewczyna wy-
glądająca na „pustą lalę”. 
Z drugiej strony ten dosko-
nały wygląd wszystkich 
bohaterów, z wyjątkiem 
Parker, był niesamowicie 
denerwujący. No bo ile 
można czytać o pięknych, 
bogatych i popularnych? 
Nie ma ludzi doskonałych, 
a ciągłe czytanie o takich 
wyidealizowanych ludziach 
może prowadzić do kom-
pleksów i zbyt dużych ocze-
kiwań. Po co utrudniać so-
bie w ten sposób życie?
Mimo sporych podo-
bieństw do PLL, książka 
była bardzo zaskakująca. 
Trzymała mnie w napięciu 
do ostatniej strony. Ciężko 
się od niej oderwać choć-
by na chwilkę. To historia 
takiego typu, w którym 
jednocześnie chce się ją jak 
najszybciej skończyć i nie 
kończyć w cale.
Bardzo polecam i już nie 
mogę się doczekać drugie-
go tomu! <3  

„Mamy SMS, którym 
grozisz Nolanowi śmier-
cią. Mamy też zeznanie 
osoby, która twierdzi, że 
w trakcie jednej z lekcji 
opracowałaś plan zamor-
dowania Nolana.”

Za możliwość przeczytania 
książki dziękuję Moondrive 
Shop.
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