
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
Zgodnie z założeniami i testamentem jego założycieli 

w swojej kolekcji posiada obok obiektów kaszubskich również z terenu Kociewia.

Należy do niech między innymi  
WIATRAK „KOŹLAK” Z JEŻEWNICY 

został wzniesiony w 1876r. przez majstra Ludwicha. Jest przykładem wiatraka kozłowego, charakteryzującego się tym, 
że cały jego korpus podparty nieruchomą podstawą - tzw. „kozłem” - można obracać w kierunku wiatru. 

Wiatrak posiada w wyposażeniu tradycyjne urządzenia przemiałowe oraz nowsze, wprowadzone w latach 20-tych XX w. 
Obsługiwany był przez jedną osobę, zazwyczaj właściciela, który korzystał z pomocy członków rodziny lub wędrującego terminatora w zawodzie młynarskim. 

Zdolność przemiałowa młyna wynosiła ok 1 tony zboża w ciągu doby.



Kolejnym obiektem jest 
SZKOŁA ZE WSI WIĘCKOWY 

wybudowana została w latach 50-tych XIX w. w szkieletowej konstrukcji ścian. Jej istnienie potwierdzają zapisy w dokumentach pochodzących z 1861 r.  
Wnętrze wg typowego, ówczesnego projektu, podzielono na dużą izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Budynek pełnił funkcję szkoły  do 1887 r. 

tj. do czasu wybudowania w Więckowach nowej, bardziej przestronnej szkoły ceglanej. Izbę szkolną wyposażono w sprzęty używane w wiejskich szkołach 
na Pomorzu Gdańskim do lat 20-tych XX w. W izbie lekcyjnej odbywają się „Lekcje języka kaszubskiego”, „Zajęcia w zabytkowej szkole” podczas których 

poznajemy szkołę w okresie międzywojennym oraz warsztaty zatytułowane „Muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe”. 
Położony w pobliżu szkoły BUDYNEK GOSPODARCZY Z KALISK pochodzi z lat 80-tych XIX w., Zbudowany jest w konstrukcji szkieletowej z murem wypełniającym z cegieł.



Na uwagę zasługuje
ZAGRODA GBURSKA Z POGÓDEK 

Jest przykładem XIX-wiecznego gospodarstwa rolniczo-hodowlanego z Kociewia. Składa się z chałupy i stodoły.
CHAŁUPĘ wybudowano w latach 70-tych XIX w. w konstrukcji sumikowo-łątkowej czyli z narożnymi pośrednimi słupami (tzw. łątkami), 

między którymi osadzone zostały sumiki. We wnętrzu, wokół centralnego komina, rozlokowane są dwie sienie i cztery pomieszczenia użytkowe. 
W chałupie odbywają się zajęcia edukacyjne związane z tkactwem, krawiectwem, drukowaniem tkanin oraz wyrobem filetu.

STODOŁA Z GRABÓWKA wybudowana została w 1749r. Posiada dwa sąsieki przedzielone przejezdnym klepiskiem. 
Dobudówki o konstrukcji szachulcowej pełniły funkcję chlewików.

W pobliżu chałupy znajduje się kopia krzyża z ludową pasyjką z 1889r. - tzw. „BOŻA MĘKA” pochodząca z tejże zagrody. 
Oryginał po przeprowadzonej konserwacji znajduje się w magazynowych zbiorach Muzeum.



Warto spojżeć również na obiekt:
CHAŁUPA ROBOTNICZA Z KLONÓWKI

wybudowana została w latach 30-tych XIX w. dla robotników folwarcznych. Budulcem były bloczki gliniane. Posiada pełnoszczytowy podcień. 
Według tradycji, w tej chałupie spotykali się spiskowcy, którzy mieli wziąść udział w Powstaniu Starogardzkim. 

Wewnątrz prezentowana jest wystawa „Florian Ceynowa i Powstanie Starogardzkie 1846r.”

oraz na:
Dwubudynkowa ZAGRODA ZE SZCZODROWA  

użytkowana była dawniej przez robotników rolnych pracujących w miejscowym folwarku. CHAŁUPA, której wnętrze podzielono na dwa odpowiadające sobie wielkością 
mieszkania, została wybudowana przed 1874r. Wnętrza ukazują jej stan z lat 20-tych XX w. W części południowej znajduje się mieszkanie weterynarza ludowego.

CHLEW Z KLUKOWEJ HUTY został wybudowany w 1897r. przez cieślę Kopicę, pochodzącego z okolic Lipusza, na zlecenie właściciela gospodarstwa gburskiego 
zatrudniającego robotników rolnych.  Posiada dach dwuspadowy przykryty słomą.
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