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Kaszuby -dzień trzeci 22-09-2016
Kościerzyna (muzeum kolejnictwa,
regionalne i akordeonów), Wdzydze
Kiszewskie (Kaszubski Park Etnograficzny
i wieża widokowa), a do tego widoki
zarówno z wieży jak i po całej trasie .
Pytacie co robimy wieczorem ????? sprawa prosta i oczywista - kaszubska
biesiada przy ognisku - tańce, hulanki,
pieczyste, tabaczka ...

20-09-2016 w godzinach porannych dziesięcioro blue cyklistów wyjeżdża do
miejscowości Babi Dół (nasza baza wypadowa), aby przez pięć kolejnych dni
pobuszować rowerowo po Kaszubach. Trudno będzie w tych paru zdaniach
oddać nasze przeżycia związane z pobytem w tym pięknym regionie kulturowym
północnej Polski. A z ciekawszych miejsc odwiedzonych to Rezerwat
Krajobrazowy Jar Rzeki Raduni, Wdzydzki i Kaszubski Park Krajobrazowy z
Drogą Kaszubską, po trasie której mamy sześć jezior i zapierające dech w piersi
widoki, Wyspa Sobieszewska z rezerwatem przyrody Ptasi Raj. Miasta to między
innymi Żukowo z pięknym gotyckim kościołem; Kartuzy z XIV wieczną kolegiatą;
Kościerzyna z Muzeum Kolejnictwa, Ziemi Kościerskiej i Akordeonu; Gdynia ze
Skwerem Kościuszki i modernistyczną architekturą; Gdańsk z Miastem Głównym,
Oliwą, Westerplatte, Twierdzą Wisłoujście; Sopot z molem i tak dalej i tak dalej.
Na pewno pięć dni to o wiele za mało ale nic nie stoi na przeszkodzie aby tam
powrócić za rok. A i było coś dla ducha czyli biesiada przy akompaniamencie
kapeli kaszubskiej z nauką gry na diabelskich skrzypcach i burczybasie, że nie
wspomnę o zażywaniu - oczywiście tabaki. Żal było opuszczać naszych
Kaszuby-dzień czwarty 23-09-2016
Na pierwszy rzut stolica Kaszub, wiadomo
gospodarzy i piękny zakątek kraju.
Kartuzy ze swoją kolegiatą, a następnie
Droga Kaszubska. Co za widoki …

Kaszuby dzień pierwszy 20-09-2016 Zaczynamy rządzić na Kaszubach.

Kaszuby-dzień drugi 21-09-2016 Mając wsparcie z niebios, do woli mogliśmy

pławić się we wrześniowym słoneczku. Zgodnie z zatwierdzonym przez najwyższe
władze planem - dzisiaj Trójmiasto.
Tekst i zdjęcia Władysław Wojtulewicz

Kaszuby -dzień piąty 24-09-2016
Dzień piąty i ostatni. Pożegnanie z
Neptunem, obowiązkowo Westerplatte,
Twierdza Wisłoujście i Sobieszewska
Wyspa z rezerwatem "Ptasi Raj". 5 dni to
o wiele za mało. Wrócimy tu za rok!

