
20 MARCA (SOBOTA) 

III ETAP INDYWIDUALNEGO SPACERU  

ZE ŚW. JAKUBEM POMORSKIM CAMINO: 

  

PORZĄDEK: 

  

- 8:00            MSZA ŚW. W KOLEGIACIE W KARTUZACH 

- 9:00            INDYWIDUALNE WYJŚCIE DO MIRACHOWA 

-                     NALEŻY PODPISAĆ OŚWIADCZENIE 

-                     POWRÓT AUTOKAREM DO ŻUKOWA (13 zł): 

Z Mirachowa – 16:00 

Z Sianowa – 16:10 

przez Kartuzy 

Należy samodzielnie opracować drogę i przygotować się do niej. W wyjściu mogą brać udział 

osoby pełnoletnie. Należy zachować wymogi epidemiczne. Zapisy na maila do dnia 16 

marca. 

  

TRASA: KARTUZY - MIRACHOWO 

Kartuzy– Grzybno– Ucisko– Sitna Góra– Pomieczyńska Huta  – leśniczówka Sianowo Leśne  

– Sianowska Huta– Kolonia– Sianowo - Staniszewo– Strysza Buda- Mirachowo  

  

OPIS TRASY 
  

Kartuzy i wspaniałą Kolegiatę Wniebowzięcia NMP (0,0 km) opuszczamy czerwonym 

szlakiem PTTK, wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego. Po około kilometrze mijamy parking 

przy Gaju Świętopełka i kierujemy się dalej do skrzyżowania z ul. Majkowskiego (1,9 km). 

Wąskim przesmykiem pomiędzy jeziorami Klasztornym Małym i Klasztornym Dużym 

idziemy w stronę centrum miasta, by po kilkuset metrach skręcić w lewo w ul. Przy Rzeźni (2,0 

km). Ulicami  

Sambora, Słoneczną i 3 Maja wychodzimy z Kartuz i wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 

(UWAGA! Wzmożony ruch samochodów!) kierujemy się w stronę Grzybna (kaszub. 

Grzëbno) (6,0 km). 

Po minięciu Grzybna, na rozwidleniu dróg (7,6 km) kierujmy się w lewo i pośród terenów 

leśnych dochodzimy do zabudowań kąpieliska nad Jeziorem Białym (9,3 km). Stąd podążamy 

dalej czerwonym Szlakiem Kaszubskim i po kilkuset metrach wychodzimy z lasu. Trasa 

wiedzie do widocznych już zabudowań wsi Ucisko (kaszub. Ùcësk) (10,4 km), położonej 



pomiędzy towarzyszącym nam po lewej stronie Jeziorem Białym (nad którym działa latem 

strzeżone kąpielisko) a widocznym z prawej Jeziorem Czarnym. Na skrzyżowaniu dróg w 

centrum wsi idziemy w lewo i wzdłuż północnych brzegów Jeziora Białego dochodzimy 

do Sitnej Góry (kaszub.Sëtnô Gòra) (11,0 km). Kilkaset metrów dalej na rozwidleniu dróg stoi 

niewielka kapliczka (11,4 km), którą mijamy z lewej strony i idziemy lekko pod górkę 

asfaltową szosą w stronę Pomieczyńskiej Huty (kaszub.Pòmieczëńskô Hëta) (12,6 km). Na 

skrzyżowaniu z kapliczką NMP skręcamy w lewo i polną drogą wychodzimy z wsi. Przy 

wyjściu mijamy jeszcze kolejną kapliczkę poświęconą tym razem św. Franciszkowi z Asyżu 

(13,1 km) i idziemy w stronę lasu widocznego na horyzoncie. Trasa dochodzi do leśniczówki 

Sianowo Leśne (15,7 km), przy której obok jeziora Małe Łąki kierujemy się zgodnie ze 

znakami w prawo. Po dwukilometrowym marszu dochodzimy do Sianowskiej Huty (kaszub. 

Swiónowskô Hëta) (17,2 km). Przy kapliczce w centrum Sianowskiej Huty skręcamy w prawo 

i podążamy drogą w kierunku widocznego z daleka lasu sosnowo-świerkowego (18,0 km). 

Zaraz za nim dochodzimy do sporej wielkości wsi – Kolonii (kaszub. Kòloniô) (19,7 km). Ta 

typowa ulicówka została założona na pocz. XIX w. przez kolonistów z Badenii-Wirtembergii i 

okolic Schwarzwaldu. Była to miejscowość zasiedlona początkowo przez ewangelików (stary 

cmentarz położony jest przy naszej trasie, po lewej stronie za wsią), których potomkowie 

mieszkają tu do dziś. Podążamy drogą w kierunku Głusina, ale za cmentarzem kierujemy się w 

lewo (20,5 km) i mijając przydrożny krzyż oraz niewielką kapliczkę, schodzimy do szerokiej 

pradoliny rzeki Łeby i idziemy w stronę Sianowa (kaszub. Swiónowò) (23,0 km). Etap 

kończymy w sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub. Wyruszamy spod 

sianowskiego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub (0,0 km) i wspólnie z czerwonym 

Szlakiem Kaszubskim kierujemy się drogą gminną w kierunku Mirachowa. Po kilkuset metrach 

szlak pieszy PTTK skręca, trasa Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba wiedzie dalej prosto i po 

1,5 km dochodzi do Staniszewa(kaszub. Stajszewò) (1,5 km), sporej wsi na obrzeżach 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Około 5 km na południe znajduje się duży rezerwat 

Staniszewskie Błota. Kontynuujemy wędrówkę wzdłuż drogi gminnej krawędzią doliny Łeby, 

która wije się nieco niżej po lewej stronie. W Stryszej Budzie (kaszub. Strëszô Bùda) (3,7 km)  

przekraczamy rzekę niewielkim mostkiem i wychodzimy ze wsi pod górkę na przeciwległą 

krawędź doliny. Tuż obok drogi widoczny jest Kaszubski Park Miniatur, którego motywem 

przewodnim są kaszubskie budowle wykonane w skali 1:25. Znajdziemy więc tu zarówno 

latarnie morskie, kartuską kolegiatę, sianowskie sanktuarium, jak i charakterystyczną osadę wsi 

kaszubskiej. W parku ponadto zobaczyć można obiekty z innych części Polski oraz świata, np. 

Statuę Wolności z Nowego Jorku, Krzywą Wieżę z Pizy czy też pomnik Chrystusa z Rio de 

Janeiro. Obecnie park posiada 60 makiet a prace nad nowymi modelami wciąż trwają. 

Szczegóły na www.kaszubskiparkminiatur.pl 

Po około dwukilometrowym marszu dochodzimy do miejscowości Mirachowo (kaszub. 

Mirochòwò) (5,8 km), dużej wsi, będącej dawniej przez 300 lat siedzibą starostwa oraz 

polskiego sędziego królewskiego.  

 

  

  

 

http://www.kaszubskiparkminiatur.pl/

