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STR SZPRYCHA
GO TO HEL ZE SZPRYCHĄ – XI RAJD ROWEROWY – 28.08.2021 R.

Fot.: 1 - Załadunek rowerów w Kobylnicy

ABC RAJDU ROWEROWEGO
Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 28
sierpnia 2021 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20,
od godziny 6:00. Planowany przyjazd do Gniewina na godzinę 8:30. Transport sprzętu i uczestników odbędzie busem marki Mercedes, który
posiada 20 miejsc i jest to również maksymalna
liczba uczestników rajdu rowerowego.
Wpłaty potwierdzające udział (150 zł) uiszczamy po otrzymaniu informacji, o uzbieraniu się
minimalnej liczby uczestników. Stowarzyszenie
nie zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szukania zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat
i zrezygnują z udziału w rajdzie rowerowym.
KASZUBSKIE OKO
Podstawą wieży, wybudowanej w kształcie
klepsydry, jest kopiec porośnięty roślinami, w
którego wnętrzu znajdują się pomieszczenia biurowe, punkt „it”, sprzedaż pamiątek oraz duży
hol, gdzie prezentowane są wystawy. Całkowita
wysokość wieży wraz z iglicą wynosi 44 m. Na
jej platformę widokową możemy się dostać pokonując 212 schodków lub 36 m za pomocą
windy.
Z platformy widokowej przy dobrej widoczności
zobaczymy Morze Bałtyckie oraz morenowe
wzgórza Jeziora Żarnowieckiego. Można stąd
również dostrzec pozostałości po rozpoczętej,
a nie ukończonej budowie elektrowni jądrowej.
Ciekawostką jest rozległy (122 ha powierzchni)
zbiornik górny największej w Polsce elektrowni
szczytowo – pompowej oraz farma 21 elektrowni wiatrowych.

Fot.: 5 - Hel – uczestnicy IV rajdu rowerowego „Go To Hel ze Szprychą” – 24.08.2014 r.

D-Day Hel 2021
OPERACJA OVERLORD
D-Day Hel to niezwykłe widowisko historyczne
nawiązujące do największej operacji desantowej
aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku.
Operacja Overlord – operacja wojskowa rozpoczęta udaną inwazją na okupowaną przez Niemców Francję 6 czerwca 1944 roku i trwająca do
końca sierpnia. Lądowanie aliantów w Normandii stanowiło początkową fazę działań wojennych na froncie zachodnim II wojny światowej.
D-Day Hel spośród innych tego typu wydarzeń
wyróżnia czas trwania, umiejscowienie i charakter przedsięwzięcia. Widowisko odbywa się
kurorcie nadmorskim na końcu Mierzei Helskiej. Przez pięć dni miasto Hel zamienia się
w centrum działań wojennych z okresu II wojny
światowej.

których używane jest historyczne uzbrojenie,
pojazdy pancerne i spektakularne efekty pirotechniczne.

Fot.: 9 (WK) –Hel – defilada uczestników – 25.08.2018 r.

D-Day Hel, oprócz inscenizacji składa się również z innych wydarzeń dodatkowych takich
jak: koncerty muzyki lat czterdziestych, pokazy
mody, konkursy i parady pojazdów. Wydarzenia odbywają się na terenie całego miasta ze
szczególnym uwzględnieniem popularnych
miejsc turystycznych.
Organizatorem D-Day Hel jest Fundacja
Ochrony Zabytków Techniki Militarnej w Bielsku-Białej. Współorganizatorem wydarzenia
jest Gmina Miejska Hel.

Fot.: 6 (Damian Jakubowski) – Hel – inscenizacja

Fot.: 2 (WK) – Kaszubskie OKO - 21.09.2013 r.

W trakcie trwania wydarzenia prezentowane są
dziesiątki oryginalnych i zabytkowych pojazdów militarnych z okresu II wojny światowej.
Setki rekonstruktorów wcielają się w rolę żołnierzy walczących i żyjących na froncie zachodnim. Największą popularnością cieszą się niezwykle widowiskowe inscenizacje, podczas

Fot.: 10 (WK) –Hel – defilada uczestników – 26.08.2017 r.

STRONA 1

JEZIORO ŻARNOWIECKIE
Jezioro Żarnowieckie to niezwykle czarujący zakątek północnych Kaszub.

i niedawno odrestaurowany) wraz z przylegającym do niego parkiem jest perełką architektoniczną o bogatej historii. Krokowa już od średniowiecza stanowiła ośrodek rodu von Krockow - Krokowskich oraz ich rozległych włości.
Krokowscy byli jednymi z najbogatszych i najznamienitszych w Prusach Królewskich, bardzo
zasłużonymi dla królów polskich. Dziś w zamku
mieści się hotel, restauracja z kawiarnią oraz
neogotycki kościół p.w. św. Katarzyny.
SKANSEN

Fot.: 3 (WK) – Jezioro Żarnowieckie – 21.09.2013 r.

Wyjątkowe ukształtowanie terenu Wysoczyzny
Żarnowieckiej, czysta woda akwenu oraz wydarzenia historyczne, które już na zawsze zmieniły
krajobraz kulturowy regionu spowodują, że nie
sposób oprzeć się urokowi tego miejsca.
W dwudziestoleciu międzywojennym Jezioro
Żarnowieckie znalazło się na granicy II Rzeczpospolitej oraz Niemiec. Po zakończeniu I
wojny światowej, gdy Polska odzyskała niepodległość, w wyniku działania Międzynarodowej
Komisji Demarkacyjnej, całe jezioro, wraz z terenami wsi Nadole, przypadło Polsce. Nadole
stało się wyspą polskości w otoczeniu niemieckim i jedynie przez jezioro bezpośrednio dotykało obszaru Polski. Pozostałością po tym okresie jest odbywająca się do dziś w lipcu pielgrzymka wodno – piesza na Odpust Św. Anny
z Nadola do Żarnowca.
W latach 80-tych XX wieku na brzegu Jeziora
Żarnowieckiego miała powstać pierwsza w Polsce Elektrownia Jądrowa Żarnowiec. Jednak
w 1990r. po fali licznych protestów ekologów
oraz mieszkańców regionu jej budowa została
wstrzymana. Teren na którym znajdowała się
kiedyś miejscowość Kartoszyno i na którym
miała stanąć elektrownia jądrowa zarządzany
jest obecnie przez Pomorską Specjalną Strefę
Ekonomiczną.
Inną ważną inwestycją zlokalizowaną nad Jeziorem Żarnowieckim jest największa w Polsce
elektrownia szczytowo – pompowa o mocy 716
MW. W skład elektrowni wchodzą: sztuczny
zbiornik górny elektrowni o powierzchni 122 ha
mieszczący ponad 14 milionów m3 wody, 4 rurociągi derywacyjne o długości 1100 m każdy
i średnicy dochodzącej do ponad 7 m, budynek
siłowni elektrowni, kanał odpływowy oraz
zbiornik dolny, który stanowi Jezioro Żarnowieckie.

Nad Jeziorem Żarnowieckim działa skansen,
w którym poznać można życie codzienne Kaszubów z XIX wieku. Projekt stworzenia skansenu został w pewnym stopniu wymuszony
przez plany budowy elektrowni Żarnowiec. To
ogromne przedsięwzięcie doprowadziło do likwidacji wsi Kartoszyno, a także zmieniło
w istotny sposób życie całej okolicznej społeczności. Aby więc ocalić od zapomnienia kaszubskie tradycje z tego regionu, w 1982 roku
Muzeum Ziemi Puckiej zakupiło XIX-wieczną
zagrodę wiejską od rodziny Rutzów i po pracach
konserwatorskich od 1987 roku udostępniło ją
do zwiedzania.





snością prof. dr. Joachima i Lore Stoermer z Essen, wcześniej z Gdańska.
I piętro: sala imienia Wejhera – znakomite eksponaty srebrne, ceramiczne
i malarskie, pochodzących ze zbiorów
Muzeum Prus Zachodnich w Münster.
I piętro: sala imienia Sobieskiego –
Galeria Zamkowa (wystawy czasowe).

DOM RYBAKA
Budowany w stylu socrealistycznym w latach
1953-1957 jako hotel dla rybaków.

Fot.: 11 (WK) – Widok z wieży Domu Rybaka – 28.08.2016 r

Mieści się na końcu ulicy Generała Józefa Hallera we Władysławowie. Obecnie jest siedzibą
Urzędu Miejskiego.
Na pierwszym piętrze obejrzeć można wystawę
rękodzieła kaszubskiego – rzeźby znakomitego
twórcy Leona Golli oraz wystawę fotograficzną
Władysławowo – wczoraj i dziś.

Fot.: 7 (Internet) - Zagroda Gburska i Rybacka

MUZEUM REGIONALNE...
Dzisiaj, w dawnej sali tanecznej, znaleźć można
pamiątki umożliwiające zapoznanie się ze sztuką i historią regionu pomorskiego, a także skomplikowanych i burzliwych losów Kaszubów, Polaków i Niemców, które składają się na obraz
dziejów Północnych Kaszub.
Jest to jedyne w Polsce muzeum polsko-niemieckie. Są tu zbiory etnograficzne, a także wystawa pamiątek rodzinnych po dawnej rodzinie
właścicieli zamku. Odbywają się tu także czasowe wystawy historyczne i artystyczne.
W Zamku można zobaczyć wystawę poświęconą rodzinie Krokowskich, eksponaty srebrne,
ceramiczne i malarskie oraz meble z II poł. XIX
wieku.

Fot.: 12 (WK) – Wieża Domu Rybaka we Władysławowie –28.08.2016 r.

Wieża Domu Rybaka, będąca ważną częścią budynku, jest doskonałym punktem orientacyjnym i widokowym na panoramę miasta, Bałtyk,
Półwysep Helski oraz Zatokę Pucką. Dodatkową atrakcję stanowią wystawy, np. Muzeum
Motyli, czy Magiczny Zawrót Głowy.
ZAKOŃCZENIE
Powrót uczestników rajdu rowerowego odbędzie tego samego dnia o godz. 22:00, po wcześniejszym załadowaniu rowerów na przyczepę.
Trudno sobie wyobrazić, ale również pierwsze
rajdy rowerowe do Helu były wyprawą jednodniową, sprzyjała temu kolej, która po zgłoszeniu przejazdu grupowego nie ograni-czała nam
ilości przewożonych rowerów.

ZAMEK NA TRASIE
Jadąc w kierunku Helu dojedziemy do Krokowej, gdzie znajduje się zamek.

Fot.: 8 (Internet) – XIV-wieczny zamek z pięknym parkiem

CO MOŻNA ZOBACZYĆ W ZAMKU
W KROKOWEJ?




Fot.: 4 (Internet) – zamek w Krokowej

Zamek w Krokowej (z II połowy XIV wieku,
przebudowany w XVIII wieku na rezydencję
Źródło:
Zdjęcia: WK, Internet
https://pomorskie.travel/
https://magazynkaszuby.pl
https://www.d-dayhel.pl
https://www.karwia.info.pl

Parter: Archivum Crocovianum – wystawa poświęcona rodzinie Krokowskich/von Krockow
I piętro: sala imienia Stefana Żeromskiego, urządzona w stylu typowego
gdańskiego wnętrza mieszczańskiego. Są
w niej reprezentowane wartościowe meble z II połowy XIX wieku będące włas-

Razem z nami cofnij swój zegar

Mapa 1– Orientacyjna trasa rajdu rowerowego - ok. 75 km

Opracował: Wojciech Kleban
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