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1. Statua Świętowida Kaszubskiego
Nasze przejście przez atrakcje Szymbarka,
które można zwiedzić w jeden dzień, zaczynamy
od znajdującej się nieopodal wejścia do kompleksu
statuy. Statua Świętowida przedstawia odwrócone
drzewo, jako symbol niezwykle ważnej roli, jaką
w życiu człowieka spełnia ten budulec oraz cztery
postacie. Postacie, zwrócone w cztery strony świata,
odzwierciedlają cztery główne cechy Kaszubów:
religijność, pracowitość, upór i konsekwencję oraz
patriotyzm.
Ciekawostką jest to, że statua została zaprojektowana
przez, nieżyjącego już założyciela Centrum, Daniela
Czapiewskiego.
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2. Najdłuższa deska świata
To miejsce zdecydowanie warto odwiedzić,
aby naocznie przekonać się o uporze,
jaki drzemie w Kaszubach. W sporej sali,
naprzeciw wejścia, wiszą dwie ogromne
deski. Deska bliżej ziemi liczy sobie 36
metrów i 83 centymetry i waży ponad 1100
kg. Deska wycięta jest z daglezji i cięta była
przez ponad 100 osób przez 9 dni. Przez
lata była to najdłuższa deska na świecie.
Niestety Niemcy zwarli sili i przejęli rekord
od kaszubskich stolarzy. Po tym fakcie znów
odezwał się kaszubski upór i wycięto deskę
o długości 46,53 metra. Ta druga deska,
wisi bliżej sufitu, obecnie dzierży rekord

Guinnessa, w kategorii najdłuższa deska
świata. Deska jest tak długa, że kończy się
w restauracji obok.
W Sali z deskami na uwagę zasługuje także,
mierzący 35 metrów i ważący 6 ton, Stół
Noblisty stworzony na pamiątkę Pokojowej
Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy oraz
znajdujące się na lewo od wejścia Kaszubskie
Nutki.
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3. Dom Sybiraka

4. Wieża strażnicza

Atrakcje Szymbarka dotyczą zarówno rzeczy
wesołych, ale także tych smutkiem wyrytych
w Polskiej historii. Dom Sybiraka to wyjątkowe
miejsce, które każdy powinien zobaczyć, by
jeszcze bardziej zrozumieć ciężki los na jaki
skazani byli Sybiracy. Dom został przywieziony
spod Irkucka i podarowany został przez
Polaków mieszkających na Syberii.

Nieopodal wyjścia z łagru znajduje się wieża
strażnica i brama z drutu kolczastego. Jest to
kopia bramy i wieży z obozu jenieckiego. Tuż za
bramą znajduje się wystawa zdjęć z dorocznych
spotkań Sybiraków w Szymbarku.

W takim domu, jak ten w Szymbarku, mieszkało
nawet 144 osób, a więc na jedną osobę
przypadało półtorej deski.

5. Replika pociągu, którym
wywożono Sybiraków
Po przejściu przez bramę docieramy do
kolejnej smutnej atrakcji Szymbarka. Znajduje
się tu wielka parowa lokomotywa pod którą
podczepione są wagony. W całości tworzą
replikę pociągu, jakim Sybiracy wywożeni byli
w nieznane dla nich miejsce, w warunkach
gorszych niż miało bydło.
W wagonach pociągu znajduje się wystawa
unikatowych zdjęć Sybiraków.
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6. Pomnik niedźwiedzia Wojtka

7. Dom Trapera Kaszubskiego

8. Dom powstańca z Adampola

Polscy żołnierze w Iranie odkupili za konserwę,
tabliczkę czekolady, garść monet oraz nóż
szwajcarski, niedźwiedzia. Niedźwiedzia
nazwano Wojtek, nadano mu stopień kaprala
i z żołnierzami 22 Kompanii Zaopatrywania
Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym
przez gen. Władysława Andersa przeszedł cały
szlak bojowy, z Iranu aż do Włoch i następnie
do Wielkiej Brytanii. Wojtek brał udział w bitwie
o Monte Cassino i według relacji, pomagał
żołnierzom nosić amunicje.

W XIX wieku wiele kaszubskich rodzin
wyemigrowało za chlebem do Kanady. Niestety
na miejscu okazało się, że okiełznać kanadyjską
ziemię nie jest łatwo i życie tu nie będzie
lepsze niż w Polsce. By przeżyć budowali oni
niewielkie, drewniane domy i właśnie jeden
z tych domów można zobaczyć w Szymbarku.

Po przejściu przez bramę docieramy do
kolejnej smutnej atrakcji Szymbarka. Znajduje
się tu wielka parowa lokomotywa pod którą
podczepione są wagony. W całości tworzą
replikę pociągu, jakim Sybiracy wywożeni byli
w nieznane dla nich miejsce, w warunkach
gorszych niż miało bydło.

Dom z Szymbarka pierwotnie należał do
Marianna i Augusta Szczypiorów z Sierakowic,
którzy do Kanady wyjechali w 1858 roku
i osiedlili się w prowincji Ontario.

W wagonach pociągu znajduje się wystawa
unikatowych zdjęć Sybiraków.

Dla upamiętnienia kaprala Wojtka w Szymbarku
ustawiono pomnik. Stojący na środku
niewielkiego oczka wodnego niedźwiedź,
niewątpliwie wpisuje się w atrakcje Szymbarka.

© Archiwum Jerzego Mojsiuka
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9. Bunkier

10. Dom do góry nogami

Kolejnym punktem w naszym przewodniku
po atrakcjach Szymbarka jest replika bunkra
należącego do Tajnej Organizacji Wojskowej
Gryf Pomorski. Mimo, że bunkier jest repliką to
w jego środku znajduje się wiele oryginalnych
przedmiotów i pamiątek po Gryfie.

Najbardziej rozpoznawaną atrakcją Szymbarka
jest niewątpliwie dom do góry nogami. Ten
ustawiony w Centrum Edukacji i Promocji
Regionu dom był pierwszym tego typu obiektem
w Polsce. Dom w zamyśle projektantów
ma odwzorowywać upadek komunizmu
w Polsce i wywrócone do góry nogami wartości
obowiązujące w obecnym świecie.

W bunkrze też można przeżyć symulację nalotu
bombowego.

Wizyta w domu jest niezwykle ciekawa, ale też
może sprawić, że nasz błędnik oszaleje.

11. Kino XD
W Szymbarku są nie tylko budowle, ale także
emocje na wielkim ekranie. Nieopodal wyjścia
z bunkra znajduje się kino XD, czyli połączenie
filmu 3D, ruchu foteli i innych efektów
specjalnych.
Kino otwarte jest weekendowo w miesiącach
maj, wrzesień, październik i codziennie od
czerwca do sierpnia. Warto odwiedzić je w dniu
swoich urodzin, bo wtedy jeden wybrany seans
jest gratis.
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12. Browar Kaszubska Korona

13. Największy fortepian świata

14. Kościółek św. Rafała

Każdy piwosz stwierdzi, że dotychczasowe
atrakcje Szymbarka były niczym. Otóż
wchodzimy do trzypoziomowego browaru
Kaszubska Korona. W browarze poza
zaobserwowaniem procesu produkcji i tanków,
w których ważone jest piwo, można też
degustować i posłuchać o historii kaszubskiego
piwa.

Znów wkraczamy w rzeczy wielkie, a nawet
największe na świecie. W 2010 roku,
w sali balowej, ustawiony został największy
fortepian świata. Fortepian ma 6,04 metra
długości, 2,52 szerokości oraz 1,87 metra
wysokości i jest oczywiście wpisany do księgi
rekordów Guinnessa. Inauguracyjny koncert na
fortepianie odegrał Leszek Możdżer.

Na początku były tu jedynie ławki kościelne
podarowane przez lokalnego proboszcza.
Dopiero później wokół ławek wybudowano
ściany i dach. Tak powstał kościółek św. Rafała,
który obecnie jest jedną z atrakcji Szymbarka.
W kościele znajduje się wiele drewnianych
elementów pamiętających ważne wydarzenia
w polskiej historii. Wewnątrz można zobaczyć
belki z ogrodzeń łagru sowieckiego, belkę
z Częstochowy pamiętającą potop Szwedzki
czy elementy pierwszego mola sopockiego.
Poza pamiątkami drewnianymi, atrakcje
Szymbarka zebrane w kościele, to też kamienie,
między innymi kamień z fundamentów siedziby
Mieszka I czy kamień z pierwszej archikatedry
na Wawelu.
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15. Pomnik Gryfa Pomorskiego

16. Piekarnia

Założyciele Centrum Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku chcąc upamiętnić
bohaterów Tajnej Organizacji Wojennej Gryf
Pomorski postawili im pomnik. Pomnik to
wielki głaz w kształcie serca. Budulec nie
jest przypadkowy, bo to właśnie kamień jest
naturalnym bogactwem Kaszub. Natomiast
otaczające pomnik belki pochodzą z lat wojny
i zgromadzone były przez rodziny gryfowców.

Ta atrakcja Szymbarka przypadnie do gustu
wszystkim wielbicielom chleba. W znajdującej
się na terenie Centrum piekarni można kupić
chleb, ale także wziąć udział w warsztatach
z jego wypieku.

Gdzie jest Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku?

Głaz jest pęknięty na znak, że mimo wielu
upokorzeń i zniewag żołnierze Gryfa pozostali
wierni Bogu i Ojczyźnie.

Gdańsk - 50 km
Warszawa - 385 km
Szczecin - 319 km
Wrocław - 479 km
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O Autorach
RobiMy Podróże to Goha i Kamil. Przemierzamy
Świat na dwóch nogach (Goha) i czterech kołach
(Kamil). Podróże to nasza pasja i tą pasją chcemy
zarażać naszych czytelników. Pokazujemy,
że niepełnosprawność nie przeszkadza
w zdobywaniu Świata i realizacji marzeń.
Dzielimy się przeżyciami, doświadczeniem
i informacjami praktycznymi.
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