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Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach 

wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi… 



każda z nich 

z tych twarzy 

pośpiesznie mijanych 

zwraca uwagę krzyczy 

każda z osobna powinna 

być dostrzeżona  

zobaczona szczegółowo 

opisana 

każda zasługuje  

na monografię 

lub na wiersz 

osobny 
            przechodnie - J. St. Pasierb 



•   wyjątkowa pamiątka 

    po duchownym, który  

    w społecznościach Pomorza    

    jest znany, poważany  

    i honorowany, 

•   miejsca związane  

    z Jego życiem, 

•   ludzie, krajobrazy, które    

    opisywał w poezji i esejach 

Szlak ks. Pasierba to: 



Budowanie partnerstwa pomiędzy 

instytucjami rządowymi, samorządowymi, 

organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami kościelnymi, lokalnymi 

przedsiębiorcami oraz mieszkańcami  

dla promocji własnej tożsamości, 

dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego 

systemu wartości, które reprezentował 

swoim życiem i twórczością  

ks. Janusz St. Pasierb 

Cel Szlaku ks. Pasierba: 



przez 27 gmin… 
 

   w 9 powiatach 

 

   w 4 miastach na    

        prawach powiatu 

 

   w 3 województwach 
 

 

ok. 280 km 



80 km:: 

Lubawa – Grudziądz 
:: Bratian, Łąkorz, Świecie nad Osą, 

Słup, Nicwałd, Lniska, Sadowo 



LUBAWA:  kościół parafialny pw. św. Anny, tzw. Fara - z 1330 r. z 

kaplicą Mortęskich z 1581 r. ;Sanktuarium Matki Boskiej 

Lipskiej; pozostałości murów obronnych XIV-XVI; ruiny zamku 

biskupów chełmińskich – XIV; zespół szpitala miejskiego pw. św. 

Jerzego z II poł. XIX  



GRUDZIĄDZ:   średniowieczny układ urbanistyczny Starego 

Miasta; mury miejskie z XIV/XV w. (m.in. Brama Wodna);  na 

wzgórzu zamkowym pozostałości zamku krzyżackiego z drugiej 

połowy XIIIw.; od strony Wisły zespół spichrzów z XIII-XVIIw.; 

cytadela, której obroną wsławił się Courbiere XVIII/XIXw;  

Muzeum im. ks. Stanisława Łęgi. 



Grudziądz 



Powiśle 



40 km:: 

Grudziądz – 

Tymawa 
:: Zakurzewo, 

Wielki Wełcz, 

Rusinowo, Nebrowo, 

Kaniczki, 

Korzeniewo, 

Aplinki 



Nebrowo Wielkie 



Korzeniewo 



most przez Wisłę 



52 km:: 

Tymawa – 

Tczew 
:: Tymawa, Gniew, 

Pelplin, Rajkowy,  

Subkowy, Narkowy, 

Gniszewo,Rokitki 



Tymawa 



Gniew – średniowieczny  układ urbanistyczny miasta, 

domy z XVI i XIX w., z podcieniami oraz ratusz z XIV w.  

przebudowany w XX w.; .zamek krzyżacki z XIII w. 

przebudowany w XVII w.; Pałac Marysieńki barokowy z 

XVII w., przebudowany w XIX w.; kościół parafialny św. 

Mikołaja, gotycki z XIV w.; fragmenty murów miejskich 
 



PELPLIN: zespół opactwa pocysterskiego z XIII-XIV w., z 

bogatym wyposażeniem (wpisany na prezydencką listę 

dziedzictwa narodowego -Pomnik historii);                                   

klasycystyczny pałac biskupi z ok. 1837; Muzeum  

Diecezjalne z bogatymi zbiorami sztuki gotyckiej (Biblia 

Gutenberga); gotycki kościół Bożego Ciała z ok 1417 r.;  





Pelplin Pelplin 



KOCIEWIE kraina etniczno-kulturowa Pomorza, którą zamieszkuje ok. 340 tys. 

mieszkańców, z niepowtarzalnymi krajobrazami, bogatym dziedzictwem historycznym, 

oryginalną kulturą ludową, KOCIEWIE to kraina, gdzie turyści, wycieczkowicze lub 

pielgrzymi zrelaksują się, poznają interesujących ludzi, poszerzą swoją wiedzę i 

wzbogacą duchowo. 
 





TCZEW: Farny kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XIII 

w, gotycki, barokowe wyposażenie; podominikański kościół 

św. Stanisława Kostki z XIV w, fragmenty murów obronnych 

z XIV w.; zabytkowy most kratownicowy z XIX w. ;; Muzeum 

Wisły; Fabryka Sztuk; budynek pierwszej w Polsce 

Państwowej Szkoły Morskiej z 1911 r,; wiatrak typu 

holenderskiego z 1806 r. 



73 km:: 

Tczew – 

Reda 
:: Suchy Dąb, 

Wróblewo, 

Gdańsk, Oliwa, 

Sopot, Gdynia, 

Rumia 



Krzywe Koło 



Gdańsk 



Oliwa 



Wzdłuż Zatoki Gdańskiej 



Gdańsk – kościół Mariacki z XV w.; Kaplica Królewska z XVII w.; Ratusz Główny z 

XIV-XV w.; Muzeum m. Gdańska; Dwór Artusa z XV w., przebudowany w XVII w.; 

Fontanna Neptuna z XVII w.; kamienice przy  ul. Długiej i Długim Targu z XVII i 

XVIII w.; Brama Złota z 1612 r.; kościół dominikanów św. Mikołaja z XIV-XV w.; 

kościół św. Katarzyny z XIV-XV w.; Wielki Młyn z XIV w.;  Ratusz Staromiejski z 

XVI w.; budynek Poczty Polskiej; Brama Zielona z XVI w.; Żuraw z XV w ; Centralne 

Muzeum Morskie w Gdańsku); Muzeum Narodowe; kościół franciszkanów św. Trójcy 

z XV w.; Pomnik Poległych Stoczniowców 

Gdańsk Oliwa – zespół klasztorny pocysterski z kościołem św. Trójcy  

i św. Bernarda od 1925 katedralnym ze słynnymi organami; Pałac Opatów 

 w Oliwie z XVIII w.; Spichrz Opacki; Park Oliwski; Ogród Zoologiczny. 



35 km:: 

Reda – 

Żarnowiec 
:: Wejherowo, 

Domatówko, 

Tyłowo, Nadole, 

Lubkowo 



Reda 



Wejherowo 



Nadole 



Żarnowiec 



horyzont czasowy prac ze szlakiem…  

Oznakowanie szlaku –  ZSE Tczew; LOT Kociewie; [do 2018r] 

Infrastruktura wzdłuż szlaku  

Tablice informacyjne w wybranych punktach szlaku 

Finansowanie szlaku- partnerstwo : 

ENERGA-Obrót; Samorządy; ZSE Tczew 



Działania promocyjne:   -” ambasadorzy szlaku”: 

Maria Wilczek Fundacja im ks. Pasierba (Warszawa)                                           

Prof. K. Denek (Zarząd Główny PTTK; czasopisma turystyczne) 

Prymas Henryk J. Muszyński ( Gniezno); Bp Wiesław Mering (Włocławek);  

Prezydent Grudziądza oraz  KIK (Grudziądz –nagroda im ks. Pasierba) 

ZKP  Klub Studencki Pomorania;  lato 2017r. 

ZKP oddział Krokowa  wieczornice 2016-2017r. 



 



jakie to cudowne 

że ludzie ciągle mają odwagę żyć 

wstają rano 

kupują mleko i chleb 

odprowadzają dzieci do przedszkola 

obracają skrzypiący kierat 

widzą sens w prostych działaniach 

kupują makatki i lampy 

powtarzają syzyfowe prace 

mycie pranie sprzątanie 

gdy rozwijają się w nich 

choroby i starość 

skąd się bierze to męstwo 

ta wiara że trzeba 

                             ta sama płyta-Janusz St. Pasierb 




