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Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. zaprasza: 
 

Śladami bohaterów filmu „Kamerdyner” 
29.05.2022, cena 300 zł 
 

 
Godzina 8.00 - zbiórka na stanowisku 10 dworca PKS w Gdańsku.  
Trasa wycieczki: Gdańsk - Gdynia - Rumia - Reda - Sławutówko (zwiedzanie) - Żelistrzewo - Osłonino - Rzucewo 
(zwiedzanie) - Błądzikowo -  Smolno - Celbowo - Połczyno - Zdrada (zwiedzanie) - Werblina - Starzyński Dwór - Starzyno - 
Kłanino (zwiedzanie, obiad) - Sulicice - Minkowice - Krokowa (zwiedzanie) - Lisewo - Świecino - Domatówko - Piaśnica 
(zwiedzanie) - Wejherowo - Reda - Rumia - Gdynia - Gdańsk. 
Zakończenie wycieczki w Gdańsku ok. 18.30.  
 
Cena 300 zł obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie, przewodnictwo, obiad w Pałacu w Kłaninie lub Krokowej, 
ubezpieczenie NNW (25 000 zł) 
 
Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
__________________________________________________________________________________________________

 

OPIS WYCIECZKI 

Film „Kamerdyner”  zrealizowany z epickim rozmachem w latach 2015-2017 opowiada o zawikłanych, burzliwych, 

a czasami wręcz tragicznych losach ludności zamieszkujących tereny północnych Kaszub  na przestrzeni 45 lat, od 1900 do 

1945 roku. Filmowa opowieść rozpoczyna się w czasie zaborów i dalej biegnie przez dwie wojny światowe, a kończy 

w momencie wkroczenia Armii Czerwonej na Pomorze.  Akcja tej kaszubskiej filmowej sagi wyreżyserowanej przez Filipa 

Bajona według scenariusza napisanego przez Mirosława Piepkę i Michała Pruskiego, przy współpracy historyka Marka 

Klaty, rozgrywa się, pomiędzy Puckiem i Wejherowem, w niewielkiej miejscowości Kłanino. Fabuła „Kamerdynera” została 

oparta na wydarzeniach autentycznych, potwierdzonych historycznie. Zmieniono tylko nazwisko głównych bohaterów  -

von Grass na von Krauss, a sceny wiejskie i pałacowe, ze względów technicznych zrealizowano w Widrynach i Łężanach na 

Warmii. 

 

W trakcie wycieczki  zobaczymy jak dzisiaj wyglądają pałacowe i dworskie rezydencje, w przeszłości należące do pruskich, 

junkierskich rodów takich jak: von Below (Sławutówko, Rzucewo), von Krockow (Krokowa), von Grass (Starzyński Dwór, 

Kłanino) oraz dawne majątki niemieckich ziemian: Hanemannów (Połęczyno) i Rodenackerów (Celbowo). W programie 

wycieczki znajduje się także Piaśnica, gdzie w 1939 roku popełniona została pierwsza na masową skalę, niemiecka zbrodnia 

na narodzie polskim. Przejazd autokarowy z licznymi postojami na trasie da okazję do  podziwiania krajobrazów północno-

zachodnich terenów naszego województwa, czyli kaszubskiej „Nordy”, gdzie mieszkali bohaterowie filmu „Kamerdyner”.   
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