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S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA NA KASZUBSKIEJ MARSZRUCIE – 14.08.2021 R. 

 

Fot.: 1 - załadunek rowerów w Kobylnicy 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 14 

sierpnia 2021 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20, 

od godziny 5:00 do 5:50. Przyjazd do Chojnic na 

godzinę 8:00. Transport sprzętu i uczestników 

odbędzie busem marki Mercedes, który posiada 

20 miejsc i jest to również maksymalna liczba 

uczestników rajdu rowerowego. 

Wpłaty potwierdzające udział (100 zł) uiszczamy 

po otrzymaniu informacji, o uzbieraniu się mini-

malnej liczby uczestników. Stowarzyszenie nie 

zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szukania 

zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat i zre-

zygnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

SPOTKANIE NA SZLAKU 

 

Fot.: 2 – logo lokalnej organizacji pozarządowej 

Nasza podróż szlakami Kaszubskiej Marszruty 

nie będzie samotna. Będą nam towarzyszyć 

członkowie Chojnickiego Stowarzyszenia Miło-

śników Roweru „Cyklista”, którzy aktywnie 

działają w sferze promowania turystyki rowero-

wej na Kaszubach, w Chojnicach. 

ŚNIADANIA NA DZIEŃ DOBRY 

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w 

ciągu dnia, ponieważ to ono daje nam moc do 

działania. Bez niego czujemy się osłabieni i zmę-

czeni, a poranek wydaje się być znacznie trud-

niejszy niż mógłby być! Zjedzenie czegoś rano 

poprawia nam także nastrój i myślenie. Dlatego 

też zanim wyruszymy w trasę, udamy się na 

wspólne śniadanie. 

 

Fot.: 5 – mapa Kaszubskiej Marszruty 

Brama Kaszub 

CHOJNICE 

Naszą przygodę rozpoczniemy od zwiedzenia 

Chojnic z przewodnikiem – główne miasto re-

gionu (ok. 40 tys. mieszkańców) z urokliwą za-

bytkową starówką, nazywane jest „Bramą Ka-

szub”. Leży bowiem na dawnym trakcie Berlin 

– Królewiec zwanym potocznie „berlinką”. Hi-

storia Chojnic, bogata na przemian w wojny 

i okresy prosperity, szczęśliwie natchnęła wło-

darzy miasta do starannie przemyślanej jego re-

witalizacji. Stare miasto do dzisiaj zachowało 

układ ulic i parceli ze średniowiecza, co przy-

daje unikalnego klimatu temu miejscu. Naj-

większe jednak wrażenie robi na przybyszach 

piękny rynek chojnicki. Neogotycki Ratusz 

Miejski, kamienice zachowane i nowe tworzą 

wraz z rynkową fontanną miejsce do fotografo-

wania i odpoczynku. 

 

Fot.: 6 (pomorskie.travel) - Stary Rynek w Chojnicach 

KASZUBSKA MARSZRUTA 

Kaszubska Marszruta jest to sieć ścieżek i szla-

ków  rowerowych,  powstała  w  powiecie  choj- 

nickim. Łączy ona gminy powiatu (Czersk, 

Chojnice, Brusy, Konarzyny) i przebiega przez 

atrakcyjne tereny takie jak Charzykowy, Swor-

negacie. 

 

Fot.: 10 (Tomasz Słomczyński) - oznaczenie Kaszubskie Mar-

szruty 

W ramach projektu powstało 164,88 km ozna-

kowanych szlaków rowerowych (4 szlaki i je-

den łącznik). Część szlaków (61,11 km) to spe-

cjalnie wybudowane ścieżki rowerowe bie-

gnące wzdłuż ruchliwych szos. dodatkowo 

oznakowano 103,77 km szlaków rowerowych, 

biegnącymi drogami asfaltowymi. Na trasie Ka-

szubskiej Marszruty umiejscowionych jest 12 

miejsc odpoczynku, 42 tablice informacyjne za-

wierające mapę, informacje o atrakcjach w oko-

licy, 5 kładek nad jarami i potokami, przebu-

dowę mostu na Brdzie w Babilonie, budowę 

2 przejść dla płazów oraz mostu zwodzonego 

w Małych Swornychgaciach. 

ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

Poznaliśmy już historię Chojnic, więc skieru-

jemy się drogą rowerową na Charzykowy, czyli 

na teren Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 
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Fot.: 9 - Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – ok. 75 km 

Zabory to południowa część Kaszub, odrębna 

kraina, nazywana już od czasów książęcych jako 

„terra Zaborensis”, zaś w czasach krzyżackich 

„land Sabor”. Czerwony szlak Kaszubskiej Mar-

szruty zaczyna się na promenadzie w Charzyko-

wach, przy skrzyżowaniu ulic Kormoranów i Ła-

będziej. Charzykowy to duża miejscowość letni-

skowa położona nad Jeziorem Charzykowskim, 

kolebka polskiego żeglarstwa. 

 

Fot.: 3 (Mateusz Ochocki) - przystań na Jeziorze Charzykowskim 

Kolejna większa miejscowość na naszej trasie to 

Funka. Osada istniała już w XIV w., jej nazwa 

powstała od nazwiska Funk. Obecnie znajduje się 

tam Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Jedziemy dalej i dojeżdżamy do Bachorzy – wsi 

letniskowej wzmiankowanej w 1772 r., a w 1812 

r. w jej okolicy legioniści udający się wraz z ar-

mią napoleońską na Moskwę postawili krzyż. 

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE 

Wjeżdżamy na chwilę na teren Parku Narodo-

wego „Bory Tucholskie”. Utworzony w 1996 r., 

swym zasięgiem obejmuje cenne przyrodniczo, 

krajobrazowo i kulturowo fragmenty jednego 

z największych leśnych kompleksów w Polsce - 

Borów Tucholskich. Pokonujemy ujście Strugi 

Siedmiu Jezior do Jeziora Charzykowskiego 

i przejeżdżamy na prawą stronę jezdni.  

 

Fot.: 4 (PRCH) - Struga Siedmiu Jezior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z parkingu po lewej rozpościera się panorama 

Jeziora Charzykowskiego. Docieramy do miej-

scowości letniskowej Małe Swornegacie –  

malowniczo położone na przesmyku między 

Jeziorami Długim i Karsińskim oraz Charzy-

kowskim. Przejeżdżamy przez zbudowany 

w ramach programu Kaszubska Marszruta most 

zwodzony na Brdzie, która łączy tu jeziora 

Charzykowskie i Długie. 

 

Fot.: 7 (Legion) - most zwodzony w Małych Swornychgaciach 

na rzece Brdzie 

Jedziemy przez las do osady Chociński Młyn. 

Mijamy pozostałości po tartaku wodnym na 

rzece Chocinie, który powstał w XIX w., 

w 1923 r. uległ przebudowie. Dojechaliśmy do 

Swornychgaci, dużej miejscowości letnisko-

wej, położonej nad Jeziorem Karsińskim. Je-

dziemy dalej brzegiem Jeziora Karsińskiego, 

przez most na Brdzie i koło Kaszubskiego 

Domu Rękodzieła Ludowego oraz kościoła św. 

Barbary. 

 

Fot.: 8 (Mateusz Ochocki) – most na Brdzie w Swornychga-

ciach 

Wkraczamy w las, ścieżka rowerowa prowadzi 

do kolejnego letniska – Drzewicza. Przekra-

czamy Brdę płynącą przesmykiem między Je-

ziorem Łąckim i Dybrzk, i przed nami Wielkie 

Chełmy. Opuszczamy tu Zaborski Park Krajo- 

brazowy i wjeżdżamy do miejscowości Czy-

czowy, w której żył i tworzył twórca ludowy śp. 

Józef Chełmowski. Oczom odwiedzających u-

kazuje się fascynujący, wykreowany przez arty-

stę świat pełen kaszubskich osobliwości, rzeźb, 

malowanych uli, instrumentów muzycznych 

i wynalazków. 

 

Fot.: 11 (Albin Marciniak) - twórczość Józefa Chełmońskiego 

Dojechaliśmy do miejscowości Brusy, której 

szczególnym zabytkiem jest kościół pw. 

Wszystkich Świętych. Neoromański kościół po-

wstał wg projektu Adolfa Dankerta z Branden-

burga w latach 1876-79 z inicjatywy księdza 

Augustyna Wiki-Czarnowskiego. Imponują je-

go rozmiary – 61 m długości, 26 m szerokości 

i 12,5 m wysokości. Jest to jeden z najwięk-

szych kościołów na Pomorzu. Wewnątrz znaj-

duje się barokowy ołtarz „bracki” z XVII w. 

Opuszczamy czerwony szlak, by kontynuować 

trasę szlakiem zielonym w kierunku wsi Męci-

kał. Będziemy mieli okazję obcować w najbar-

dziej „zielonej” części województwa pomor-

skiego. To właśnie w Borach Tucholskich, jed-

nym z największych kompleksów borów sosno-

wych w Polsce, poznamy dziewicze tereny 

przyrodnicze, które nie zostały jeszcze do-

tknięte ludzką ręką zmian. 

Kolejną miejscowością, do której dojedziemy 

będzie Mylof, w której znajduje się jedyna 

w Polsce zapora schodkowa, przy której rozpo-

czyna się również Wielki Kanał Brdy. To 

także idealne miejsce na dłuższy odpoczynek 

i posiłek w pobliskiej hodowli ryb. 

 

Fot.: 12 (Pomorskie Travel) - Mylof - zapora wodna wybudo-

wana w 1849 r. 

Dalej pojedziemy zielonym szlakiem przez 

miejscowości Kłodawka, Zbeniny, Powałki, 

Klawkowo, by ponownie się pojawić w Chojni-

cach. 

ZAKOŃCZENIE 

Rajd rowerowy kończymy w tym samy miejscu, 

gdzie zaczęliśmy, by o godz. 20:00 udać się do 

restauracji, gdzie podczas obiadokolacji bę-

dziemy wspominać przeżyty wspólnie dzień. 

Około godziny 21:00 wyruszymy busem w dro-

gę powrotną do Kobylnicy. 

Opracował: Wojciech Kleban 
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