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KALENDARIUM
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 
im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach

1 - 3 V
Majówka
Prezentacje i warsztaty edukacyjne: 
tradycyjne rzemiosło, zajęcia domowe, gospodarskie 
Kiermasz wyrobów sztuki ludowej i rękodzieła 
Konkursy latania na miotłach i ożogach
Zabawy pasterskie
Powitanie wiosny  pochód z „Môjikiem”–

17 V
Międzynarodowy Dzień Muzeów - wstęp wolny
Ścinanie kani - kaszubskie widowisko obrzędowe

2 VI
Dzień Dziecka
„Na wiejskim podwórku”  dawne zabawy i zabawki
Mistrz i uczeń – warsztaty:
odbijania drzeworytu, malowania na szkle  
wykonywania kwiatów z papieru 
tkackie, hafciarskie, robótek siatkowych  
lepienia garnków 
kręcenia sznurów i powrozów, plecionkarskie
plastyczne „Od szkicu do obrazu”
Muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe
lekcje języka kaszubskiego
gry i zabawy na łące i wiejskim podwórku
kiermasz zabawek

–

24 VI
Zielone Świątki
„Grajmy w zielone  gry i zabawy”–

24 VI
Dzień Świętego Jana
”Szukamy Kwiatu Paproci”  zwyczaje, obrzędy i zabawy 
świętojańskie.
Dla Janki i Jasia wstęp wolny

–

www.muzeum-wdzydze.gda.pl

WDZYDZE - DOBRY WYBÓR

ciąg dalszy strona 2

Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach

LEKCJE I WARSZTATY MUZEALNE

Zajęcia w dawnej szkole

Uczestnicy lekcji i warsztatów wszystkie samodzielnie wykonane 
wyroby zabierają sobie na pamiątkę.

Prosimy o zgłoszenia co najmniej 5 dni przed przyjazdem

Rezerwacja: www.muzeum-wdzydze.gda.pl/lekcje.htm

Haftowanie Tkanie Malowanie na szkle Lepienie z gliny

Toczenie na kole garncarskimWyrabianie kwiatów z papieru

Wykonywanie ludowych i stylowych ozdób choinkowych

Muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe

Tradycyjne zajęcia wiejskie

Zabawki i zabawy ludowe Lekcja języka kaszubskiego
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KALENDARIUM
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 

15 VIII
Święto Matki Boskiej Zielnej 
„Rośnie byliczka na odłogu...”  widowisko dożynkowe 
Uroczysta msza z okazji Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny; święcenie bukietów ziół, zbóż, kwiatów 
i warzyw 
Kiermasz sztuki i rękodzieła 
Targ roślin i płodów z ogrodów, pól i łąk

–

19-20 IX
Z motyką na bulwy
„Topinambur i spółka”  historia uprawy roślin 
bulwiastych,potrawy, gatunki 
Wybieranie „bulew” z zagonów, orka i bronowanie pól 
Degustacja potraw z kartofla i topinambura z ogniska, 
pieca chlebowego i „platy” 
Muzyka, tańce przy ognisku  
Gorący kartofelek - gry i zabawy 
Stragany z owocami, warzywami, miodami, 
kosmetykami pochodzenia pszczelarskiego 

–

4 lipca 2015 r.
Dzień Troci Wdzydzkiej oraz Raka Szlachetnego 
scena gminna we Wdzydzach - jako gwiazda wystąpi 
Marcin Daniec

24 lipca 2015 r.
Festiwal Piosenki Żeglarskiej Burczybas 
scena gminna we Wdzydzach

25 lipca 2015 r.
Regaty o Puchar Stolema
Przystań u Grzegorza

15 sierpnia 2015 r.
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnym
miejsce: Zajazd u Sołtysa

22-23 sierpnia 2015 r.
Wdzydzkie Spotkania z Historią 
czyli rekonstrukcja życia średniowiecznego
miejsce: Zajazd u Sołtysa 

więcej informacji: www.wdzydze.com.pl 

4 XII
Odpust św. Barbary 
Uroczysta msza święta i kiermasz gwiazdkowy

24 XII 2015 - 1 II 2016
Boże Narodzenie na Kaszubach 
Obrzędowy wystrój kościoła 
Ludowa choinka i wystawa Gwiazdek

KALENDARZ IMPREZ

WDZYDZKI PARK
KRAJOBRAZOWY
Turystyka w WPK
Walory przyciągające turystów do WPK to jeziora z licznymi kąpieliskami i możliwością uprawiania 
sportów wodnych, rozległe kompleksy leśne, umożliwiające bliski kontakt z przyrodą, urozmaicony 
krajobraz. 
Rozwinięty system dróg i ścieżek leśnych oraz strefa zalesionych brzegów jezior stanowią o atrakcyjności 
Parku dla wędrówek pieszych i rowerowych, nordic walking, przejażdżek konnych w siodle, a także 
bryczkami czy saniami.
Lokalnie występujące różnice spadków terenu, długość zboczy, nasłonecznienie i długość okresu zalegania 
pokrywy śnieżnej sprzyjają rozwojowi sportów zimowych. Szczególnie dogodne warunki istnieją dla 
uprawiania narciarstwa biegowego. Zwolenników agroturystyki w pełni zadowoli bogata oferta 
kwaterodawców. Tereny Parku to raj dla wędkarzy oraz zbieraczy grzybów, jagód i ziół, które występują na 
znacznych, dość łatwo dostępnych obszarach.
Zróżnicowanie proponowanych form wypoczynku i rekreacji, niezależnie od pory roku, powoduje, że każdy 
z odwiedzających ten teren znajdzie tu odpowiednią do jego zainteresowań i potrzeb ofertę. Ponadto, aby 
zmotywować turystów do aktywnego wypoczynku na naszym terenie, wydana została 
3-stopniowa odznaka krajoznawcza „Pasjonata Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”. By ją zdobyć 
wystarczy zgłosić się do siedziby WPK po regulamin - dzienniczek odznaki, udokumentować w nim 
odwiedziny w wymaganych najciekawszych miejscach na terenie Parku, a następnie odebrać zasłużoną 
odznakę.
Najciekawsze rejony Parku poznawać można w czasie pieszych i rowerowych wędrówek licznymi, 
oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami przyrodniczymi, spełniającymi dodatkowo rolę 
edukacyjną. 
Z inicjatywy pracowników na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wyznaczono i wyposażono 
w infrastrukturę turystyczną 12 szlaków turystycznych, w tym 6 rowerowych i 6 pieszych. Działania te 
służą poznaniu przyrody, krajobrazu, wartości kulturowych oraz rekreacyjnych Parku. Łączna długość 
szlaków rowerowych i pieszych to 185,5 km, w tym: ścieżki rowerowe – 156,5 km, piesze – 29 km.
Do głównych ośrodków skupiających ruch turystyczny zaliczają się Wdzydze Kiszewskie, Wdzydze 
Tucholskie, Lipa, Czarlina, Debrzyno, Gołuń i Skoczkowo, Borsk, Dąbrówka, Schodno, Słupinko, Zabrody, 
Knieja, Juszki, Wąglikowice.

Długość trasy 4 km, 8 przystanków z tablicami 
edukacyjnymi, 3 ławki, wiata, ścieżka oznakowana 
za pomocą malowanych zielonych znaków na 
drzewach i drogowskazach.
 
Ścieżka biegnie na północ od Wdzydz Kiszewskich, 
popularnej miejscowości turystycznej. Zaskakuje 
bogactwem naturalnej przyrody w tak bliskim 
sąsiedztwie wsi. Można tu poznać charakter 
krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 
i walory przyrodnicze, w tym wiele chronionych i 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
 
Na ścieżce warto zobaczyć: jeziora Jelenie 
i Niedźwiadek, charakterystyczne rynnowe 
ukształtowanie terenu, chronione gatunki mchów 
widłaków, ols - las bagienny, torfowisko 
przejściowe nad jeziorem Niedźwiadek.

PIESZA ŚCIEŻKA
PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA 
WE WDZYDZACH

Wieża widokowa we Wdzydzach
Po długich staraniach oraz dzięki finansowemu wsparciu EkoFunduszu 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku, na przekór licznym oponentom na terenie Stanicy Wodnej PTTK 
we Wdzydzach stanęła wieża widokowa o wysokości 35,6 m i konstrukcji z 
drewna modrzewiowego, z trzema platformami widokowymi na wysokości 
10, 20 i 30 m, a tuż przy niej wiata edukacyjna. Z wieży można podziwiać 
panoramę Wdzydz Kiszewskich i Krzyż Jezior Wdzydzkich z licznymi 
półwyspami i największą wyspą jeziora Wdzydze – Ostrowem Wielkim. 
Inwestycja ta przyczyniła się do ukierunkowania ruchu turystycznego oraz 
umożliwia zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Parku. Szereg tablic 
informacyjnych znajdujących się we wiacie, jak i w otoczeniu wieży pozwala 
zdobyć cenne informacje. Dodatkowo na ostatniej platformie widokowej na 
wieży zainstalowano lunetę, która przybliża teren obserwatorom.

18 - 19 VII
42. Jarmark Wdzydzki 
Największa folklorystyczna impreza na Kaszubach
Wystawa i kiermasz prac twórców ludowych, artystów, 
rzemieślników i rękodzielników z Pomorza i innych 
regionów 
Pokazy i warsztaty wiejskich zajęć i rzemiosł, sztuki 
ludowej i rękodzieła
Występy zespołów folklorystycznych, wiejskich 
kabaretów i teatrów
Koncerty muzyki klasycznej na zabytkowych
instrumentach; koncerty wokalne
Gry, zabawy, konkursy
Potrawy kuchni regionalnych 

4 VII
Odpust w 28. rocznicę poświęcenia kościoła 
ze Swornegaci
Uroczysta msza święta 
Kiermasz sztuki sakralnej i odpustowej 
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INNE IMPREZY
ORGANIZOWANE PRZEZ
GMINĘ  KOŚCIERZYNA
16 maja 2015 r.

22 -24 maja 2015 r.

23-25 lipca 2015 r. 

8 sierpnia 2015 r.

22 sierpnia 2015 r.

W miesiącach lipiec, sierpień

w miesiącach maj - wrzesień

Bieg Kościerskiego Browaru  Wdzydze
 

 
Pomorska majówka motocyklowa  Gołuń

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
Wdzydze/Lubiana

 
Święto Sielawy Wdzydze

Festiwal Kaszuby Blues Miting  Wdzydze

 
zapraszamy w każdą środę pod Scenę Letnią we 
Wdzydzach na seanse filmowe pod chmurką a na 
estradzie Stanicy Wodnej PTTK "POD WIEŻĄ" 
lub w tawernie 

 
koncerty "na żywo" szant oraz innych gatunków 
muzycznych, informacje na bieżąco na FB "stanica 
wdzydze"

–

–

–

KALENDARZ
IMPREZ

ŻEGLARSKICH 
2015

Puchar Jezior Wdzydzkich 2015
02.05.2015 – XII Regaty im. Mariana Mokwy
30.05.2015 – XXXI Piknik Armatorów
06.06.2015 – X Regaty o Puchar Stanicy Wodnej PTTK
04.07.2015 – III Regaty Przystani Wdzydzki Raj
11.07.2015 – X Regaty Largo
25.07.2015 – XVI Regaty o Puchar Stolema
15.08.2015 – XVI Błękitna Wstęga
22.08.2015 – X Wdzydzkie Mistrzostwa Nalewek
29.08.2015 – XIV Regaty Srebrna Szekla
05.09.2015 – X Regaty Samotników
     Wołowicza
12.09.2015 – XXXII Piknik Armatorów im. Jurka Buryło

im. Edwarda 

KOMPLEKS JEZIOR
WDZYDZKICH
Kompleks Jezior Wdzydzkich o powierzchni 1455,6 ha jest największym kompleksem jeziornym w tej 
części Kaszub, jezioro Wdzydze jest szóstym pod względem głębokości wśród jezior Polski. Ewenementem 
na skalę kraju, a nawet Europy są liczne naturalne wyspy na jeziorach kompleksu. Ostrów Wielki, Glonek, 
Ostrów Mały, Sorka, Sidły, Mielnica, Przerośla i Ceronek to wyspy jeziora Wdzydze. Na jeziorze Gołuń 
znajduje się wyspa Trzepcyn, a na Jelenim – Ostrówek. Największa z wysp, Ostrów Wielki, o powierzchni 
90,66 ha i długości około 3 km to druga co do wielkości wyspa jeziorna w Polsce. Najmniejsza – to 
zaledwie kępa trzcin wyrastających ponad powierzchnię wody. Wszystkie jednak mają ogromne znaczenie 
jako siedlisko i obszar lęgowy rzadkich i chronionych ptaków wodno-błotnych.
Na wyspach i w ich okolicy należy zachować ciszę, nie płoszyć, nie chwytać i nie zabijać zwierząt.
Zakazuje się cumowania łodzi, rozpalania ognisk i tworzenia obozowisk.
Obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 
wodnych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Rozp. Nr 52/06 Wojewody Pomorskiego z 2006 r.)

TRASY ROWEROWE
W OKOLICY WDZYDZ
WOKÓŁ JEZIOR WDZYDZKICH

Długość trasy 48,5 km. Ścieżka oznakowana za pomocą malowanych zielonych znaków na drzewach 
i drogowskazach.
Niepowtarzalna trasa rowerowa prowadzi przez malownicze tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 
ukazując piękno przyrody Kaszub Południowych. Przejedziemy na rowerze dookoła słynnego Krzyża Jezior 
Wdzydzkich, największego kompleksu jeziornego na Kaszubach, przez lasy, pola, łąki i wsie. Trasa została 
wyznaczona tak, by ukazać jak najwięcej walorów obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Prowadzi 
brzegami rozległych jezior, gruntowymi drogami przez niekończące się bory, odwiedza malownicze wsie 
i pozwala poznać naturę ziemi kaszubskiej. Pokonując ją warto zobaczyć krzyż Jezior Wdzydzkich z wieży 
widokowej we Wdzydzach Kiszewskich, jezioro Wdzydze z punktów widokowych w Przytarni i we 
Wdzydzach Tucholskich, torfowiskowe użytki ekologiczne i pomniki przyrody, zabytki sakralne we Wielu, 
tradycyjną architekturę kaszubskiej wsi w Juszkach, rzekę Wda i Kanał Wdy.

Długość trasy 20 km, 7 przystanków z tablicami edukacyjnymi, dwie wiaty, ścieżka oznakowana za pomocą 
malowanych niebieskich znaków na drzewach i drogowskazach.
Szlak rowerowy z Kościerzyny do Wdzydz Kiszewskich łączy dwie atrakcyjne turystycznie miejscowości. 
Został przygotowany z myślą o mieszkańcach Trójmiasta, którzy koleją mogą dojechać do Kościerzyny, 
a dalej na rowerze do Krzyża Jezior Wdzydzkich. To propozycja przyrodniczo-krajoznawczej wycieczki 
rowerowej po leśnych terenach na północ od kompleksu Jezior Wdzydzkich. Rozpoczyna się przy dworcu 
kolejowym w Kościerzynie, a kończy w centrum Wdzydz Kiszewskich przy Muzeum – Kaszubskim Parku 
Etnograficznym. Po drodze mijamy miejscowość Lizaki i przejeżdżamy przez Juszki, wieś o ciekawej 
i cennej zabudowie regionalnej. Jadąc tą trasą warto zobaczyć ciekawą i cenną zabudowę wsi Juszki, 
jezioro Strupino, projektowane rezerwaty przyrody „Torfowisko Strupino” i „Jezioro Wałachy”, użytki 
ekologiczne „Studzience” i „Kiszewskie Bagno”, Skansen Parowozownia w Kościerzynie, Muzeum – 
Kaszubski Park Etnograficzny oraz wieżę widokową we Wdzydzach Kiszewskich.

KOŚCIERZYNA – WDZYDZE

Długość trasy 24 km, 8 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ścieżka oznakowana za pomocą 
malowanych żółtych znaków na drzewach i drogowskazach.
Trasa prowadzi przez północną część Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ukazując jego walory 
przyrodnicze i krajobrazowe. Na trasie zobaczymy różnorodne jeziora w otoczeniu lasów – 
charakterystyczny element krajobrazu Parku, rzekę Wdę, krzyż Jezior Wdzydzkich z punktu widokowego 
w Czarlinie lub z wieży widokowej we Wdzydzach Kiszewskich. Na ścieżce warto zobaczyć również Jezioro 
Zatur, drewniany most na Wdzie przy ujściu rzeki do jeziora Radolne, Muzeum – Kaszubski Park 
Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, kompleks łąk w planowanym użytku ekologicznym 
„Studzience”, odwiedzić Galerię Sztuki 'Odyseja' we Wdzydzach, wybrać się w rejs statkiem „Stolem” 
i poznać Kaszubskie Morze „od wewnątrz”.

SCHODNO – WDZYDZE

Długość 20 km, oznakowana za pomocą malowanych czerwonych znaków na drzewach drogowskazach, 
wyposażona w 6 miejsc przystankowych z tablicami edukacyjnymi i jedną zadaszoną wiatę.
Ścieżka prowadzi przez ciekawe przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny. Na trasie warto zobaczyć młyn wodny w Lipuszu, jezioro Oczko, pomniki 
przyrody, np.: buk purpurowy w Wawrzynowie, Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu, przełom 
rzeki Wdy, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny i wieżę widokową we Wdzydzach Kiszewskich.
 
Dla wszystkich wytyczonych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy ścieżek opracowano przewodnik „Ścieżki 
przyrodniczo – edukacyjne po WPK”. Trasy zostały też umieszczone na mapie WPK, do nabycia 
w Informacjach Turystycznych.

LIPUSZ – WDZYDZE
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Stanica Wodna PTTK
we Wdzydzach
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www.wdzydze-stanica.pl

  www.wdzydze.com.pl tel.: 58 6861215 oraz 607 590 350

więcej informacji: www.wdzydze.com.pl 

Klimatyczna Stanica ofertę kieruje nie tylko dla wodniaków, chociaż bogata infrastruktura sprzyja 
aktywnościom wodnym. 
Na turystów czeka:

pole namiotowe i carawaningowe z przyłączami
140 miejsc noclegowych w domkach 2-3-4-7 osobowych z łazienkami 
i dwa 3 pokojowe apartamenty z kominkami
wypożyczalnia sprzetu turystycznego a w niej; kajaki 1 i 2 osobowe Cruiser i Exursion z polietylenu 
firmy PRION oraz Canu, żaglówki; omega, sigma, Nesh, Conrad i inne, nowoczesne rowery wodne 
labędź i garbus, rowery kołowe, łodzie wędkarskie
port ze slipem i miejscami przy kei
organizujemy dla grup szkolnych; wycieczki, zielone szkoły oraz pobyty zapewniając atrakcyjne 
formy wypoczynku; koszt noclegu tylko 25 zł; śniadanie 7 zł, obiad 15 zł, kolacka 8 zł
dla grup pobyty integracyjne
tawerna żeglarska oferuje specjały kuchni kaszubskiej i polskiej oraz wiele potraw z ryb. 
W każdy weekend od maja do września w piątki i soboty w tawernie lub na estradzie pod wieżą 
koncertują na żywo grupy muzyczne z szantą w roli głównej.
Organizujemy regaty żeglarskie również na łodziach klasy Omega, szkolenia kajakowe i żeglarskie, 
spływy kajakowe jedno i wielodniowe.

SPŁYWY KAJAKOWE JEDNODNIOWE
Jednodniowy spływ Wdą i Trzebiochą
kajaki polietylenowe, parking bezpłatny, nie pobieramy opłat za nieumyślne uszkodzenie sprzętu
Trasy:• Lipusz – Wdzydze 23 km 
• Wdzydze – Wojtal 17 km 
Pakiet: miejsce w kajaku, transport osób i kajaków, parking auta, mapka trasy, certyfikat przepłynięcia (aby 
otrzymać certyfikat należy, najpóźniej 1 dzień przed spływem zgłosić taki fakt organizatorowi, przesyłając 
swoje imię, nazwisko oraz trasę spływu).
Cena: w weekendy (sobota, niedziela, święta i ustawowo dni wolne) 45 zł w pozostałe dni 40 zł/osoba.

Trzebiochą z Rybaków 17 km lub Wdą na trasie
• Schodno – Wdzydze 12 km lub 
• Loryniec – Wdzydze 10 km 
lub innego ustalonego miejsca, uroczym dopływem Wdy
Pakiet: miejsce w kajaku, transport osób i kajaków, parking auta, mapka trasy, certyfikat przepłynięcia (aby 
otrzymać certyfikat należy, najpóźniej 1 dzień przed spływem zgłosić taki fakt organizatorowi, przesyłając 
swoje imię, nazwisko oraz trasę spływu).
Cena: w weekendy (sobota, niedziela, święta i ustawowo dni wolne) 40 zł w pozostałe dni 35 zł/osoba

Wierzyca: Jez. Wierzysko k. Kościerzyny – Stary Bukowiec Cena; w weekendy (sobota, niedziela, 
święta i ustawowo dni wolne) 55 zł w pozostałe dni 50 zł/osoba (min. 4 osoby) lub inny odcinek rzeki

Przy redakc j i wykorzys tano mate r ia ł y ze s t rony 

www.wdzydzk ipark .p l

CENTRUM USŁUG 
TURYSTYCZNYCH
Wybudowane zostało we Wdzydzach . Przedsięwzięcie 
gmina Kościerzyna zrealizowała przy wsparciu finansowym 
Unii Europejskiej w ramach programu Lokalnej Grupy 
Rybackiej MORENKA. 
Centrum Informacji Turystycznej, scena letnia i izba 
wystaw regionalnych znalazły się w kompleksie "centrum". 
-  Mamy nadzieję, że Centrum Usług Turystycznych 
przyczyni się do ożywienia Wdzydz Kiszewskich - mówi 
Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna. - Turyści 
może częściej będą chcieli tu przyjeżdżać, z większą chęcią 
będą chcieli tutaj wypoczywać. Powstały obiekt ma być 
jednym z kilku elementów, który uzupełniał będzie 
istniejącą ofertę turystyczną. 
Na parterze nowego budynku mieści się Centrum 
Informacji Turystycznej i izba wystaw regionalnych. 
Pomieszczenia piwniczne przeznaczone zostały na 
potrzeby ratowników wodnych. Nadto obiekt wyposażony 
został w taras, który latem pełnił będzie funkcję estrady. 
Obiekt powstał nie tylko z myślą o turystach, ale również 
mieszkańcach.Już w roku ubiegłym odbywały się tu liczne 
koncerty, występy artystyczne czy imprezy regionalne, 
kulinarne i sportowe. W kalendarium tegorocznym również 
można znaleźć szereg atrakcji kierowanych do turystów.
Tu równiez ma swoją "przystań" Wdzydzka Grupa 
kościerskiego WOPR-u. 

 601 100 100Nr ratunkowy nad wodą

Nowoczesny park linowy, składający się z 27 stacji o 
łącznej długości 450 m, funkcjonuje również trzecia 
stacja dla dzieci oraz nowoczesny plac zabaw, dorośli 
mogą korzystać z tzw. siłowni plenerowej.

REJSY STOLEMEM

PARK LINOWY, PLAC ZABAW
SIŁOWNIA TERENOWA 
PRZY HOTELU NIEDŹWIADEK

Jedną z największych atrakcji turystycznych jest rejs 
statkiem STOLEM po jeziorach wdzydzkich, zwanych 
MORZEM KASZUBSKIM i opłynięcie największej wyspy 
Ostrów Wielki. Rejsy odbywają się regularnie od maja do 
września. Stateczek ma swój port macierzysty na 
przystani "U Grzegorza" .
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