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Kurier Wdzydzki

Przepis na RELAX po Kaszubsku:

SZCZĘŚCIE PO KASZUBSKU 

= POBYT WE WDZYDZACH

„CUDZE CHWALICIE 
  SWEGO NIE ZNACIE”

ODKRYJ Z NAMI KASZUBY

Niezbędne składniki:
aurlop/ citybreak/ wycieczka szkolna/ studencki   
   wyjazd/ impreza integracyjna we Wdzydzach 
   (Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach)
aświetne towarzystwo na co dzień
a4 kilometrowy spacer Pieszą Ścieżką 
   Przyrodniczo– Edukacyjną po terenie 
   Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
a5 godzinny spływ kajakowy po Wdzie
awyprawa rowerowa wokół Jezior Wdzydzkich 
aRejs Statkiem po Morzu Kaszubskim
abiesiada przy ognisku, grillu
awieczory nad Jeziorem Radolnym 
    przy zachodzie słońca 
awizyta na Wdzydzkim Jarmarku, lokalnym 
   festynie, festiwalu, i in. imprezach folkowych
aweekendowe koncerty na żywo w Tawernie Żeglarskiej
aplażowanie, opalanie 
ajednodniowa wycieczka do Kościerzyny / Szymbarku / Trójmiasta
Sposób przyrządzenia:
Kilku kumpli zabieramy, rodzinę i psa, przyjeżdżamy na Kaszuby od maja do 
września. Mieszamy składniki – ile tylko chcemy , kolejność bez znaczenia – i 
tak zadowoleni będziemy. Efekt będzie lepszy, gdy dłużej i więcej, a jak to nie 
możliwe, to krócej, ale częściej. Najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie i 
wtedy gdy wyłączymy urządzenia mobilne wszystkie.

Według receptury turystki Kasi Śmigielskiej

*Wdzydze – maleńka kaszubska wieś z niesamowitym klimatem;  
słoneczna kraina jezior, rzek oraz lasów.
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KALENDARIUM 
WDZYDZKIE

IMPREZY ŻEGLARSKIE
05.05.2018 - Regaty im Mariana Mokwy
                     Otwarcie sezonu żeglarskiego
02.06.2018 - Regaty o Puchar Stanicy PTTK
30.06.2018 - Regaty Largo
28.07.2018 - Regaty o Puchar Stolema
11.08.2018 - Błękitna Wstęga JK Portowiec
11-12.08.2018 Żeglarski Puchar Kaszub
01.09.2018 - Srebrna Szekla

8-9 czerwca 2018 r.     II Festiwal Biegów Polski Północnej Wdzydze
26-28 lipca 2018 r.     Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
                                   Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata
4 sierpnia 2018 r.        Święto Sielawy i Dzień Raka Szlachetnego
11 sierpnia 2018 r.      Kaszuby BLUES Meeting Festival
25-26 sierpnia 2018 r. Wdzydzkie Spotkania z Historią, 
                                    czyli rekonstrukcja wioski średniowiecznej

ATRAKCJE NA KAŻDY DZIEŃ WAKACJI
 WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ do WDZYDZ
Podziwianie kaszubskich krajobrazów z wysokości rowerowego siodełka – to 
świetna alternatywa dla aktywnych miłośników wiatru we włosach. Do wy-
boru mamy dużo wyznaczonych malowniczych tras rowerowych. W Stanicy 
Wodnej PTTK we Wdzydzach znajduje się  wypożyczalnia rowerów.  

        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. Przeje-
dziemy na rowerze dookoła słynnego Krzyża Jezior Wdzydzkich, największego kompleksu je-
ziornego 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, jezioro Wdzydze z punktów widokowych w Przytarni i we Wdzy-
dzach Tucholskich, torfowiskowe użytki ekologiczne i pomniki przyrody, zabytki sakralne we 
Wielu, tradycyjną architekturę kaszubskiej wsi w Juszkach, rzekę Wda i Kanał Wdy.

KOŚCIERZYNA - WDZYDZE 
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 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 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 zabu-
dowę wsi Juszki, jezioro Strupino, projektowane rezerwaty przyrody „Torfowisko Strupino” i „Je-
zioro Wałachy”, użytki ekologiczne „Studzience” i „Kiszewskie Bagno”, Skansen Parowozownia 
w Kościerzynie, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny oraz wieżę widokową we Wdzydzach.

SCHODNO - 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. Na ścieżce warto zobaczyć również Jezioro Zatur, drewniany most na Wdzie przy 
ujściu rzeki do jeziora Radolne, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, kom-
pleks łąk w planowanym użytku ekologicznym „Studzience”, odwiedzić Galerię Sztuki ‚Odyseja’ 
we Wdzydzach, wybrać się w rejs statkiem „Stolem” i poznać Kaszubskie Morze „od wewnątrz”.

LIPUSZ - WDZYDZE 
Długość 20 km, oznakowana za pomocą malowanych czerwonych znaków na drzewach dro-
gowskazach, wyposażona w 6 miejsc przystankowych z tablicami edukacyjnymi i jedną zada-
szoną 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 Go-
spodarstwa Wiejskiego w Lipuszu, przełom rzeki Wdy, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny i 
wieżę widokową we Wdzydzach.

PĘTLA CZARLINA
Długość trasy 14 km, 5 przystanków z tablicami edukacyjnymi, ścieżka oznakowana za pomocą 
malowanych niebieskich  znaków na drzewach i drogowskazach. Trasa prowadzi z centrum wsi,  
wzdłuż Wdy i  wokół jeziora Słupinko. Tereny, przez które wiedzie, w ostatnim półwieczu przesta-
ły być wykorzystywane rolniczo i w dużej mierze zostały zalesione. Oprócz młodszych i starszych 
drzewostanów, głównie sosnowych, po drodze napotkamy wiele cennych elementów środowiska 
przyrodniczego. Między innymi eutroficzne jeziorko Zatur z bogatą roślinnością szuwarową i za-
nurzoną, którą reprezentują pięknie kwitnące grążele żółte i grzybienie białe. Warto zboczyć z 
wyznaczonego szlaku, około 150 m na południe od miejsca odpoczynku przy  jeziorze Zatur, aby 
znaleźć sie  na terenie użytku ekologicznego „Przerębska Huta”.  To kompleks łąk, torfowisk i 
olsów. Te ostatnie zamieszkane są przez nasze największe gryzonie, czyli bobry. 

PĘTLA SZENAJDA
Długość trasy ok 9 km, 3 przystanki z tablicami edukacyjnymi, ścieżka oznakowana za pomocą malo-
wanych żółtych znaków na drzewach i drogowskazach. Rozpoczynający się w Szenajdzie szlak wiedzie 
nad rozciągającym się za wsią torfowiskiem, nad jeziorem Strupino, dalej prowadzi przez Juszki, wieś 
wpisaną do rejestru zabytków ze względu na tradycyjną regionalną zabudowę, z powrotem do punktu 
startu. Praktycznie cała trasa biegnie przez charakterystyczne dla parku sosnowe bory świeże. 

* Dla wszystkich wytyczonych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy ścieżek opracowano przewod-
nik „Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne po WPK”. Trasy zostały też umieszczone na mapie WPK, 
do nabycia w Informacjach Turystycznych i Recepcji Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach.

WAKACYJNY

WDĄ
oraz 

ZWIEDZAJ KASZUBY
Z KARTĄ TURYSTY

wspólne gotowanie z Karolem Okrasą

Szczegóły na www.lidl-podroze.pl

3-5 sierpnia 2018 r.
WDZYDZE

KINO LETNIE
W każdą środę lipca i sierpnia dla mieszkańców i turystów 

odbywają się seanse kina letniego

CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCHWDZYDZE

Wstęp wolny!
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MUZEUM - KASZUBSKI
PARK ETNOGRAFICZNY
www.muzeum-wdzydze.gda.pl

1-3 maja 2018 r. - Majówka
• Widowisko obrzędowe – pochód z Môjikiem, 
   przeganianie czarownic na Łysą Górę
• Konkursy latania na miotłach i ożogach, 
• Zabawy pasterskie, 
• Pokazy i warsztaty tradycyjnego rzemiosła oraz dawnych 
  zajęć domowych i gospodarskich, 
• Kiermasz wyrobów sztuki ludowej i rękodzieła, 
• Prezentacja atrakcji turystycznych samorządów 
  województwa pomorskiego
19 maja 2018 r. - Noc Muzeów 
Nocne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem
20 maja 2018 r. - Zielone Świątki  
Ścinanie kani - Kaszubskie widowisko obrzędowe.
„Grajmy w zielone” - gry i zabawy
1 czerwca 2018 r. - Dzień Dziecka 
„Na wiejskim podwórku” - dawne dziecięce zabawy i zabawki
„Mistrz i uczeń” - warsztaty:
• malujemy na szkle
• robimy kwiaty z papieru
• tkamy, haftujemy, szyjemy, robimy firankę
• lepimy garnki 
• kręcimy sznury i powrozy 
• rysujemy i malujemy 
• gramy na narzędziach i instrumentach ludowych
• uczymy się języka kaszubskiego
• wyrabiamy cukierki domowymi sposobami 
• gry, zabawy i konkursy na łące i wiejskim podwórku
24 czerwca 2018 r. - Dzień Świętego Jana
”Szukamy Kwiatu Paproci” - zwyczaje, obrzędy nawiązują-
ce do tradycyjnych obchodów świętojańskich  
4 lipca 2018 r. - 31 rocznica poświęcenia kościoła ze Swornegaci
• Uroczysta Msza święta
• Kiermasz sztuki sakralnej i odpustowej
14 - 15 lipca 2018 r. 45 Jarmark Wdzydzki     
Największy kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego na Kaszubach:
• Wystawa prac twórców ludowych, artystów, rzemieślników 
  i rękodzielników z Pomorza i innych regionów Polski 
• 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
15 sierpnia 2018 r. - Święto Matki Boskiej Zielnej
„Rośnie byliczka na odłogu...” - obrzędowe 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 rolnych z ogrodów, pól, łąk i lasów
22 - 23 września 2018 r. - Z motyką na bulwy
• „Topinambur i spółka” - wystawa historii uprawy roślin 
   bulwiastych, prezentacja gatunków
• Wybieranie „bulew” z zagonów, orka i bronowanie pól 
   po wykopkach 
• Degustacje potraw z ziemniaka i topinambura z ogniska, 
   pieca chlebowego i „platy” 
• Muzyka i tańce przy ognisku 
• „Gorący kartofelek” - gry i zabawy 
• Stragany z owocami, warzywami, miodami, kosmetykami 
   pochodzenia pszczelego
4 grudnia 2018 r. - Odpust Świętej Barbary  
Obchody ku czci patronki kościoła ze Swornegaci
• Msza święta o godz. 12.00, 
• Kiermasz świąteczny 
19 listopada - 21 grudnia 2018 r. - GWIÔZDKA JIDZE PRZEZ WDZYDZE
• Wspólne kolędowanie po Muzeum, 
• Warsztaty: BOŻE NARODZENIE NA KASZUBACH
24 grudnia 2018 r. - 1 luty 2019 r. - Boże Narodzenie na Kaszubach
• Obrzędowy wystrój kościoła, 
• Ludowa choinka chłopska i dworska

Na Kaszubskiej fali, 
czyli wypoczynek nad wielką wodą

Jedni odnajdą tu relaks, inni odrobinę adrenaliny. To wszystko na bazie przyrody, do-
prawione łyżeczką dobrego humoru, garścią emocji, szklanką atrakcji, szczyptą nieza-
pomnianych wrażeń. Tylko tu możesz udać się na Rejs statkiem po Jeziorach Wdzydz-
kich, popływać żaglówką czy wybrać się na spływ kajakowy w malowniczej scenerii 
jednego  z najpiękniejszych regionów Polski jakim są Kaszuby. Jeżeli jesteś miłośni-
kiem sportów wodnych (żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing)? Świetnie trafiłeś !
KOMPLEKS JEZIOR WDZYDZKICH
Kompleks Jezior Wdzydzkich o powierzchni 
1455,6 ha jest największym kompleksem jezior-
nym 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 Cero-
nek to wyspy jeziora Wdzydze. Na jeziorze Go-
łuń 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. Za-
kazuje się cumowania łodzi, rozpalania ognisk i tworzenia obozowisk. Obowiązuje zakaz 
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wod-
nych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Rozp. Nr 52/06 
Wojewody Pomorskiego z 2006 r.).
ŻEGLARSTWO
Istnieje  możliwość wyczarterowania jachtów z pełnym 
wyposażeniem turystycznym. We Wdzydzach nie brakuje 
również miejsca ze slipem.
SPŁYWY KAJAKOWE
Miłośnicy kajakarstwa mają do wyboru wiele ciekawych tras po rzece Wdzie zarówno 
na krótszych jak i na dłuższych dystansach.
Jednodniowe spływy:
kajaki polietylenowe (1-, 2-, 3-osobowe NOWOŚĆ!), 
parking bezpłatny, nie pobieramy opłat za nie-
umyślne uszkodzenie sprzętu
            T R A S Y:
I.  Wdą:
• Lipusz – Wdzydze 23 km 
• Wdzydze – Wojtal 17 km 
*Pakiet: miejsce w kajaku, transport osób i kajaków, parking auta, mapka trasy, cer-
tyfikat 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.
II.  Trzebiochą i Wdą 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, cer-
tyfikat 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
III.  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

Rezerwacja i szczegóły: 
www.wdzydze.com.pl, tel. 58 686 12 15, kom. 669 331 114

PLAŻOWANIE 
Plażing \ smażing – to też u nas! 
We Wdzydzach znajduje się kąpielisko z piaszczystą plażą. Nad bez-
pieczeństwem turystów czuwają Ratownicy. W sąsiedztwie funkcjo-
nują wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz szkółka Windsurfingu.
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REJSY STOLEMEM II 
PO MORZU KASZUBSKIM
Rejsy Statkiem po Jeziorach Wdzydz-
kich wokół największej Wyspy – 
Ostrów Wielki. „Stolem II” to od 
2017 r. najnowocześniejsza jednostka 
w Polsce o napędzie elektrycznym. 
Jednorazowo może zabrać nawet 60 
pasażerów. Rejsy 2 razy dziennie o 
godz. 12.00 i 15.00 - dla osób indywidualnych, dla grup zorganizowanych – 
godziny do ustalenia. Kontakt: Przytań u Grzegorza, tel. 603-488-144.

STAJNIA KASZEBSCZI RODEO WDZYDZE
Miłośnicy koni też nie będą się tu nudzić! 
Stajnia KASZEBSCZI RODEO znajduje się w samym sercu 
Kaszub na terenie Wdzydzkiego Par-
ku Krajobrazowego w urokliwej wsi 
w otoczeniu jezior i lasów, 15 km od 
Kościerzyny i 80 km od Trójmiasta. 
Do dyspozycji klientów jest 8 koni 
(w tym 2 kuce), duży plac do jazdy 
konnej oraz mniejszy plac do prowa-
dzenia lekcji na lonży. 
Kontakt: Kaszebsczi Rodeo, tel. 58 686-13-08

WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY
„Wdzydzki Park Krajobrazowy należy do obszarów najbardziej atrakcyjnych 
w Polsce. Zasadniczymi walorami są ogromne kompleksy leśne borów Tuchol-
skich, wchodzących w skład największego w kraju Rezerwatu Biosfery Bory 
Tucholskie oraz czyste kaszubskie je-
ziora z zespołem Jezior Wdzydzkich, 
zwanych „Kaszubskim Morzem”. 
Różnorodne formy użytkowania 
gruntu wpływają na bogactwo uni-
katowych siedlisk, a także gatunków 
flory i fauny. Doskonała przestrzeń 
do poznania walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz wypoczynku 
w czystym środowisku. Utworzono 
tu punkty widokowe do obserwacji krajobrazu, w tym wieżę widokową we 
Wdzydzach dla poznania krzyża jezior Wdzydzkich. System szlaków pieszych, 
kajakowych oraz tras rowerowych, żeglarstwo, kajakarstwo, wędkarstwo, jak 
również bogactwo lasów zachęcają do pobytu i wypoczynku na terenie Parku.” 
Kontakt: Tel. 58 686 82 73, www.wdzydzkipark.pl, www.lot-sercekaszub.pl

WIEŻA WIDOKOWA
Po długich staraniach  oraz dzięki finansowe-
mu wsparciu EkoFunduszu i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku, na przekór licznym 
oponentom na terenie stanicy Wodnej PTTK 
we Wdzydzach  stanęła wieża widokowa o 
wysokości 35,6 m i konstrukcji drewnianej 
z drewna modrzewiowego, z trzema platfor-
mami widokowymi usytuowanymi na wy-
sokości 10, 20 i 30 m, a tuż przy niej wiata 
edukacyjna. Z wieży można podziwiać pano-
ramę Wdzydz i Krzyż Jezior Wdzydzkich z 
licznymi półwyspami i największą wyspą jeziora Wdzydze – Ostrowem Wielkim.
Inwestycja ta przyczyniła się do ukierunkowania ruchu turystycznego oraz umoż-
liwia bliższe zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Parku. Szereg tablic in-
formacyjnych znajdujących się we wiacie, jak i w otoczeniu wieży pozwala zdo-
być cenne informacje. Dodatkowo na ostatniej platformie widokowej na wieży 
zainstalowano lunetę, która przybliża teren obserwatorom.
Kontakt: Stanica Wodna PTTK, tel. 669 331 114, www.wdzydze.com.pl

Ciekawostki oraz prawdy i mity o Wdzydzach

DRZEWA W KTÓRE NIE UDERZY PIORUN
Według wierzeń ludowych podczas burzy można szukać schronienia 
pod  leszczyną, tarniną i osiką, ponieważ nigdy nie uderza w nie piorun.

„Co więcej jeszcze można chcieć gdy jest to nad Wdzydzami … ”
DO ZOBACZENIA !!! 

NAJSTARSZY SKANSEN W POLSCE
We Wdzydzach znajduje się najstarszy w Polsce skansen Muzeum–
Kaszubskiego Parku Etnograficznego. Został założony w 1906 roku 
przez nauczyciela miejscowej szkoły Izydora Gulgowskiego i jego 
żonę Teodorę. Zgromadzono tu obiekty ludowe z XVII–XIX w., w 
tym kompletne wyposażenie kilku budynków. W skansenie znajduje 
się m.in. XVII wieczny kościółek przeniesiony ze Swornychgaci, cha-
ta z Piechowic oraz wiatrak holenderski.
a Lekcja języka kaszubskiego – w Skansenie jest możliwość sko-
rzystania z różnych warsztatów m.in. lekcji j. kaszubskiego.
Gôdómë pò kaszëbskù - W czasie lekcji poznajemy podstawy języ-
ka kaszubskiego. Uczymy się alfabetu - dowiadujemy się m.in. o 
panujących różnicach między pisownią liter kaszubskich i polskich. 
Zapoznajemy się z podstawowym słownictwem kaszubskim oraz 
próbujemy pisać po kaszubsku ze słuchu.
a Biegowa Stolica Kaszub – w 2017r. to właśnie WDZYDZE zo-
stały Biegową Stolicą Kaszub, gdzie po raz pierwszy odbył się I 
Festiwal Biegów Polski Północnej.

Pół żartem, pół serio 
Nazwa KASZUBY – do dziś kwestia sporna• Nazwa KASZEBA pochodzi od „kożucha” lub słowa 
„koza” oznaczającego skórę. Zimny Bałtyk zmuszał miesz-
kańców do noszenia długich skór owczych, zwierzęcych. 
                                                                                  [K.C.Mrongowiusz]
• Kaszubom nadano nazwę od ich stroju. Ubrania ze wzglę-
du na swą długość i szerokość układały się w fałdy. Kaszhu-
bi – „układany w fałdy” [Boguchwał, Długosz] • Wpływ na nazwę miały dziwaczne kaszubskie ubrania: 
szuba - kurtka, litewskie kuzas - kurtka [Fr.Tetzner]
• Nazwa KASZUBA pochodzi od przedmiotów kuzabas – 
otwór w kamieniu młyńskim, dziura w pniu, w której miesz-
kają pszczoły, kozub\kazub – kosz, kozub\kaszeb – naczy-
nie z kory do zbierania jagód i in. [Fr.Tetzner]• Brzegi dolnej Odry, czyli kolebka Kaszubów, to były ba-
gna i trzęsawiska, na których rosła wiklina. Mieszkająca 
tam słowiańska ludność nazywała ją koszebe i od tego po-
wstała nazwa KASZUBA. [Derdowski]

Źródło: Izydor Gulgowski „O nieznanym ludzie w Niemczech”

JAK POWSTAŁY WDZYDZE – LEGENDA
„Dawno, dawno temu, na wyspie, która kiedyś znajdowała się na środku niedu-
żego jeziorka, stał sobie zamek. Panem który mieszkał w nim był król Sorka. To 
co uwielbiał robić król to polować w okolicznych lasach i kniejach. Pewnego 
razu zdarzyło się w czasie polowania, że samotnie zapędził się za jeleniem i 
znalazł się nad brzegiem swojego jeziora. Wówczas to po raz pierwszy zoba-
czył rusałkę - o której wiadomo było że żyje w jeziorze i wszyscy na nią mówią 
Wdzydzana. Ledwie na nią spojrzał - zaraz znikła, jakby zapadła się pod ziemię. 
Ale to jedno spojrzenie wystarczyło; Król Sorka nie mógł o niej zapomnieć. 
Zwołał poddanych - a był to lud, podobnie jak on sam, mocarny - kaszubskich 
stolemów i kazał im kopać tam gdzie brzeg ukrył Wdzydzanę. Dniami i noca-
mi pracowali kopacze, a rowy drążone przez ich łopaty zalewała woda. Choć 
kształt jeziora się zmieniał, rusałki jednak nie było. Pokazała się ponownie 
królowi dopiero w jakiś czas potem. Znowu na brzegu jeziora, ale w zupełnie 
innym miejscu. I znowu znikła, jakby się ziemia pod nią rozstąpiła. Poddani 
króla Sorki, na jego rozkaz, zaczęli teraz kopać w tym nowym miejscu, w głąb 
lądu. Wdzydzany wciąż jednak nie było. I znowu minęło wiele dni nim król ją 
ujrzał - jeszcze gdzie indziej. A potem jeszcze gdzie indziej... Dopiero na łożu 
śmierci Sorka zrozumiał, że życie strawił w pogoni za złudą. Zostało jednak 
po nim jezioro, które stworzył w poszukiwaniu szczęścia. Rozlegle i piękne, o 
niezwykłym kształcie, dla upamiętnienia dziwnej historii jego miłości nazwane 
od imienia rusałki - WDZYDZE.
Inną z legend jest legenda o pracowitym ludzie olbrzymów, Stolemach, zamieszkują-
cych niegdyś te okolice.”  MATERIAŁ Z: http://www.przewodnikzeglarski.pl/morze-kaszubskie.html


