


 Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym powiat kościerski należy do jednych z 

najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Bez wątpienia można stwierdzić, ze jego 

bogactwem jest krajobraz. My, jako uczniowie Gimnazjum w Karsinie postaramy się 

potwierdzić tą tezę licznymi fotografiami naszego autorstwa a także własnymi 

przemyśleniami. 



 Na piękno krajobrazowe naszych okolic wpływa 

urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, np. rynnowe, 

lasy, rzeki a także bogactwo roślin i zwierząt. 

Cofający się lodowiec pozostawił po sobie pagórki i 

wzgórza morenowe. W centralnej części regionu 

znajduje się Wieżyca – najwyższe wzniesienie na 

Pomorzu, sięgające 328 m.n.p.m. 



  
 

 

 

 

Nie bez powodu tereny te są nazywane Szwajcarią Kaszubską. 
Lasy w powiecie kościerskim zajmują 44% jego powierzchni, zaś 

wody około 5% powierzchni powiatu kościerskiego. 



 Gmina Karsin jest jedną z największych i najpiękniejszych gmin powiatu 
kościerskiego. Posiada znaczące walory turystyczne, takie jak liczne jeziora, 
rzeki i lasy. Na dynamiczny rozwój naszego regionu wpływają także 
przybywający pielgrzymi na Kalwarię Wielewską.  



Kalwaria Wielewska 



Jezioro Wdzydze  

 

 

 

 

 

 

 

 

Położone jest we Wdzydzkim PK .Jest to jezioro rynnowe 
polodowcowe, w kształcie krzyża. Zwane jest 

Kaszubskim Morzem. 

 



rzeka Wda 

Często urządzane są tutaj spływy 
kajakowe, w których chętnie 

bierzemy udział. 



rzeka Brda 



 

okolice Karsina 



 



 

Region, w którym 

mieszkamy, 

Który stale podziwiamy, 

Piękny jest  

niesamowicie 

Więc wielbimy go nad 

życie 

Są tu rzeki i jeziora, 

Z nami skosisz żyzne 

pola. 

Drzewa pięknie szumią 

w lesie, 

Ptaków śpiew się 

wszędzie niesie. 

Wiele osób tu przybywa, 

Kajakami chętnie pływa 

Rybę możesz dostrzec w 

wodzie, 

Jak wypadniesz płyń na 

kłodzie. 

Bobry podgryzają 

drzewa, 

Sarna sobie tutaj biega. 

Czystym powietrzem 

wciąż oddychamy, 

Szkodliwych substancji 

unikamy. 

 

Tu niedaleko 

sanktuarium we Wielu, 

Odwiedzić  możesz mój 

przyjacielu. 

Jezioro Wdzydze 

urokiem zachęca, 

Przyjedź, podziwiaj 

walory piękna. 

Barwne Krajobrazy 

mamy, 

Więc serdecznie 

zapraszamy! 

„W pięknej naszej krainie” 



Źródła, z których korzystałyśmy: 

 http://www.powiatkoscierski.pl/turystyka/ 

 http://www.pow-koscierzyna.home.pl/gminy/karsin/ 

 książki o tematyce krajobrazów Pomorza 

 własne zbiory 

 wiersz naszego autorstwa 

 zdjęcia wykorzystane w prezentacji są naszego autorstwa  

 wywiad z biologiem (w załączniku) 
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Gimnazjum w Karsinie 


