Relaks na Kaszubach

Od 1 do 5 lipca 2021 roku 32 osoby z Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej "Relaks" wzięły
udział w rajdzie na Kaszuby. Grupa nocowała w gospodarstwie agroturystycznym w Chmielnie.
Z tej bazy wyruszała na rowerowe i piesze wycieczki, podziwiając urokliwe miejsca tzw.
Szwajcarii Kaszubskiej.

Trasy rowerowe były dość wymagające, terenowe i pagórkowate, ale wysiłek wkładany w
pokonywanie podjazdów, nagradzany był pięknymi widokami.

Pierwszego dnia, w piątek 2 lipca, uczestnicy rajdu odwiedzili kościół Trójcy Świętej z
zabytkowym XVII-wiecznym ołtarzem Matki Bożej Bolesnej w Goręczynie, następnie wieżę
widokową w Wieżycy oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,w którym można
było obejrzeć Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Dom do
góry nogami, Największy fortepian świata oraz Kaszubski Świat Bajek.
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Kolejnego dnia rowerzyści zwiedzili niedokończony zamek w Łapalicach oraz Kartuzy, miasto
położone w centrum Szwajcarii Kaszubskiej, otoczone wodami pięciu jezior. W stolicy Kaszub
odwiedzili kolegiatę kartuską, czyli najlepiej zachowany kościół Zakonu Kartuzów z
XV-wiecznym zabytkowym ołtarzem. Następnie przejechali przez Gaj Świętopełka i Aleję
Filozofów, docierając do sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Po drodze
obejrzeli Kaszubski Park Miniatur, Kaszubski Park Gigantów oraz Park Kaszubski Gracik, a
potem pojechali rowerami do Sierakowic, gdzie zwiedzili ołtarz papieski oraz zabytkowy,
drewniany kościół św. Marcina.

W niedzielę uczestnicy podzieli się na dwie grupy. Pierwsza - rowerowa zwiedziła Grodzisko
Węsiory, w tym Kręgi Kamienne, cmentarzysko, na którym znajduje się ponad 2 tysiące
kurhanów, jak i grób skrzynkowy kultury pomorskiej oraz Dworek Wybickich w Sikorzynie.
Druga grupa autokarowa udała się do Łeby. Spacery brzegiem morza i kąpiele zakończyły się
oglądaniem unikatowych wydm ruchomych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Łącznie, w trakcie całego rajdu, rowerzyści pokonali blisko 200 km, podróżując malowniczymi
trasami Szwajcarii Kaszubskiej.

Wieczorami był czas na integrację, nie zabrakło tańców na trawie, gry w bilard i
ping-ponga,łowienia ryb, wspólnego oglądania meczów w ramach Euro 2020, konkursu o
gwiazdach, a także degustacji regionalnego wędzonego pstrąga.
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Rajd „Relaks na Kaszubach” uczestnicy rajdu zakończyli w poniedziałek rano dwugodzinnym
spływem kajakowym po rzece Raduni.

Rajd ten był dofinansowany ze środków miasta Lubartów.

Katarzyna Piekarczyk
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