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Opracowanie kartograficzne i graficzne: 
Eko-Kapio Artur Sikorski z wykorzystaniem scenariusza zajęć dydaktycznych 
opracowanego przez  Dorotę Madalińską, uzupełnionego metodycznie przez 
Renatę Mistarz.

Koordynacja i korekta treści: 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, 
84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15, tel: 722 224 585, e-mail: biuro@plgr.pl , 
www.facebook/MERK-Centrum-Promocji-i-Edukacji

Eko-Kapio, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, 
Os. XX-lecia II RP 11/1, e-mail:artur.sikorski@op.pl, 
www.ekokapio.pl, www.facebook/Wydawnictwo-Eko-Kapio

Korzystając z tej mapy można wybrać się na wycieczkę rowerową, która po-
prowadzi Cię od Sławutowa poprzez Puszczę Darżlubską do Mechowa. Istnieje 
też możliwość przedłużenia wyprawy aż do Zdrady, wiąże się z jazdą odcinkiem 
ruchliwej drogi wojewódzkiej.

W miejscach, gdzie na mapie zobaczysz ten znak należy szczególnie 
uważać – jest to skrzyżowanie z ruchliwą szosą, albo odcinek jazdy 
ruchliwą szosą.

Koniecznie weź ze sobą:
-kask i kamizelkę odblaskową;
-wodę do picia;
-przekąski i inne źródła energii;
-ubiór odpowiedni do pogody;

Po drodze będziesz mijać tak zwane punkty orientacyjne – są to miejsca cha-
rakterystyczne, łatwe do rozpoznania w terenie. Odnajdując je możesz mieć 
pewność, że jesteś na właściwej drodze.
Na mapie znajdziesz kolejne numery, które oznaczają każdy punkt orientacyj-
ny. Ich wygląd zobaczysz na zdjęciach:
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Rowerem przez Puszczę Darżlubską

Gród słowiański w Sławutowie

Około tysiąca lat temu w Sławutowie znajdowało się grodzisko zamieszkiwane 
przez ówczesnych osadników słowiańskich (od pradawnych Słowian wywodzimy 
się my, Polacy). Zajmowali się oni wieloma rzeczami:

- garncarstwem, czyli produkcją garnków;
- tkactwem – czyli produkcją ubrań;
- piekarstwem – czyli produkcją pieczywa (ówczesnego chleba i bułek – 

były to głównie „podpłomyki”);
- kowalstwem – czyli produkcją rzeczy z żelaza (broni, narzędzi rolni-

czych itd.);
- zielarstwem – czyli produkcją ówczesnych lekarstw;
- rolnictwem – czyli uprawą roślin i hodowlą zwierząt;

Puszcza Darżlubska

Jest to bardzo duży las rozciągający się pomiędzy Krokową, a Wejherowem. 
Nazwę swoją zawdzięcza wsi Darzlubie, która jest położona na wschodnim 
skraju Puszczy.
W lesie tym rośnie wiele gatunków drzew, np. sosny, buki, dęby, brzozy, świerki 
i inne. Spotkać tam możesz też rzadkie gatunki ptaków, m.in. bielika, włochatkę, 
zimorodka, czy żurawia.
Ponadto mieszkają tu m.in. dziki, sarny, jelenie, wędrują wilki, widziano w Pusz-
czy Darzlubskiej nawet „króla polskich lasów”, czyli żubra!

Jadąc przez Puszczę poza pięknym zielonym lasem, zobaczysz też w nim ślady 
działalności ludzi, którzy las uprawiają, opiekują się nim i dbają o to, żebyś Ty 
odwiedzając go mógł w nim fajnie wypocząć. Są to leśnicy. Dzięki ich pracy la-
sów w Polsce systematycznie przybywa, a Ty podczas wędrówki po lesie możesz 
zatrzymać się na jednym z wielu miejsc postoju pojazdów, czy polu biwako-
wym. W takich miejscach odpoczniesz, wygodnie usiądziesz przy drewnianych 
stołach, skryjesz się pod wiatą, gdy pada deszcz itd.
 
Dojeżdżając do rezerwatu przyrody „Darżlubskie Buki” warto skręcić i poje-
chać kawałek w bok. Zobaczysz wtedy wysoką, sięgającą ponad korony drzew 
wieżę obserwacyjną zwaną dostrzegalnią przeciwpożarową. Na jej szczycie 
w gorące i suche dni znajduje się pracownik Lasów Państwowych, który obser-
wuje z góry, czy nigdzie nie wybucha pożar lasu. 
Pamiętaj, że w niektórych lasach są specjalne miejsca, gdzie można roz-
palić ognisko i np. upiec sobie kiełbaski, ale trzeba o tym powiadomić 

miejscowych leśników. Jeśli tego nie zrobisz, zobaczą oni z dostrzegalni dym 
i rozpoczną akcję gaszenia pożaru, sprowadzając do lasu straż pożarną i wielu 
strażaków. Jeśli zrobią to niepotrzebnie – stracimy na tym wszyscy – dlaczego? 

Rezerwat przyrody „Darżlubskie Buki”

To fragment lasu objęty dodatkową ochroną. Do rezerwatów przyrody może-
my wchodzić jedynie wtedy, gdy prowadzi przez niego oznakowana trasa tu-
rystyczna. Jeśli jej nie ma, możemy podziwiać taki rezerwat stojąc na jego 
granicy. Rozpoznasz ją po tablicach informacyjnych albo po grubej na kilka 
centymetrów  wymalowanej na drzewach zielonej linii.
W rezerwacie przyrody „Darżlubskie Buki” chroni się część starego lasu buko-
wo-dębowego porastającego wzgórza i bagienne doliny. Jest to jeden z naj-
starszych fragmentów Puszczy Darżlubskiej.

Groty Mechowskie

Jaskinie są najczęściej spotykane w górach lub na terenach, gdzie na po-
wierzchni ziemi jest dużo wystających skał. Tutaj, gdzie się znajdujesz, na pół-
nocy Polski, tuż nad Morzem Bałtyckim nie ma gór, nie ma też wielu wystających 
z ziemi skał. Dlatego też jaskinie są bardzo rzadkie. Jedna z nich znajduje się 
właśnie w Mechowie. Powstała ona dzięki płynącej w tutejszym jarze (a co to 
w ogóle jest jar?) wodzie, która wypłukała luźny piasek i inne osady spomiędzy 
twardszych warstw skalnych piaskowców i zlepieńców, dając początek powięk-
szonej później przez ludzi jaskini. Dzięki temu dziś możesz wejść do środka 
i poczuć się jak prawdziwy „nordowy” jaskiniowiec:).

Kościół św. Jakuba i Mikołaja 

Na niewielkim wzniesieniu w Mechowie znajduje się stary i zabytkowy kościół. 
Bardzo charakterystyczne są jego jasne ściany poprzedzielane gdzieniegdzie 
ciemnymi drewnianymi belkami. Jest to tak zwany szachulec. W  budynku sza-
chulcowym ściany zrobione są z drewnianego szkieletu wypełnionego gliną zmie-
szaną na przykład ze ściętą trawą, trocinami, czy trzciną. Potem taką ścianę 
maluje się na jasno, belki zaś na czarno lub brązowo. Budynki szachulcowe wy-
glądają bardzo ładnie i są charakterystyczne dla terenów Nordy. Kiedyś było 
ich tu bardzo dużo.

Wyjeżdżając z Mechowa kierujemy się do położonej nieopodal niewielkiej wsi 
Zdrada. Jest ona bardo ważna dla Kaszubów, gdyż to właśnie tutaj urodził się 
Antoni Abraham.

Jest on nazywany „Królem Kaszubów”. Był ka-
szubskim patriotą i bardzo zależało mu na tym, 
aby po I wojnie światowej tereny Nordy znalazły 
się w wolnej Polsce i zostały wyzwolone spod zabo-
ru pruskiego. Namawiał tutejszych ludzi do tego, 
aby nie zapominali, że są Kaszubami i Polakami. 
Pojechał nawet do Francji do Wersalu, gdzie po 
zakończeniu I wojny światowej ustalano granice 
Polski, po to, aby upewnić się, że Kaszuby zostaną 
do niej przyłączone.
Dziś na terenie całej Nordy zobaczyć możesz wie-
le pomników Abrahama, ulic, czy szkół nazwanych  
jego imieniem. 
Dzisiejsi mieszkańcy Zdrady z wdzięczności za 
to, co Antoni Abraham zrobił dla Kaszub i Kaszu-
bów postawili mu tutaj bardzo ładny pomnik. War-
to tu przyjechać i zobaczyć, gdzie urodził się ten człowiek.
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