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Z „Paszportem Turystycznym” ruszamy w podróż po Kujawsko-
Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc. Dobrych na wypoczynek 

i na zwiedzanie, pływanie kajakiem i jazdę rowerem, na letnie 
wędrówki i kulinarne odkrycia. Dobrych na wakacyjną przygodę, którą 

można rozpocząć w popularnym kurorcie, zabytkowym centrum 
miasta, na gwarnym bulwarze. Spójrz na mapę… Tak blisko stąd 

do miejsc, które wciąż czekają na odkrycie. Tegoroczny „Paszport” 
zaprowadzi Cię w kujawsko-pomorskie zakaMARKI. Zaskoczą Cię 
swoją opowieścią, urzekną krajobrazem, zainspirują wyjątkową 

atmosferą. W VI edycji „Paszportu” znajdziesz propozycje wakacyjnych 
wypadów do miejsc, które układają się w ciekawe trasy – to właśnie 
nasze „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”. Od Ciebie 

zależy ile czasu i uwagi im poświęcisz, ile zachowasz wrażeń 

i słonecznych wspomnień. 

W paszportowym konkursie czeka wiele nagród, w tym atrakcyjne 

pobyty dla kolekcjonerów pieczątek z rekomendowanych miejsc. 

Koniecznie odwiedzaj naszą stronę 

www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel 
Znajdziesz tu dodatkowe informacje nt. miejsc paszportowych, 

konkursu, wrześniowych wycieczek po regionie i zapowiedzi 

wakacyjnych wydarzeń.

To kolejne już lato, podczas którego na kujawsko-pomorskich 
trasach i szlakach wakacyjnych towarzyszy nam nasz regionalny 
“Paszport Turystyczny”. Jak co roku, zachęcamy do wycieczek, 

zwiedzania i uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych. 
Tym razem chcemy Państwa przekonać do odwiedzenia i odkrycia 
dla siebie także mniej znanych miejsc województwa. Wiele z nich 
to turystyczne perełki, prawdziwe skarby z interesującą historią 

i niepowtarzalną atmosferą. Warto dać im się oczarować.
Do zobaczenia na szlaku! 

Kujawsko-Pomorskie LUBIĘ TU BYĆ
Piotr Całbecki 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Bydgoszcz

Toruń

Włocławek

Inowrocław

Grudziądz
Świecie

Brodnica

Ciechocinek

Chełmno

Tuchola

Golub–Dobrzyń

Koronowo

Nakło

Żnin

Biskupin
Wenecja
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BORY 
TUCHOLSKIE

WIERZCHLAS

WYMYSŁOWO

PIŁA MŁYN

26 km

26 km

22 km

25 km
18 km

6 km

Informacja 
Turystyczna 
w Tucholi 
ul. Podgórna 3
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 8 – 16 
sb. – nd. 10 – 16
wrzesień 
pn. – pt. 8 – 16

„Antrejka” 
Informacja 
Turystyczna 
w Cekcynie
ul.Cisowa
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 10 – 18

Górnicza Wioska
ul. Świerkowa 11,
Piła Młyn
lipiec – sierpień 
wt. – nd. 12 – 17
1 – 17 września 
sb. – nd. 12 – 17
Dworek Wymysłowo
Wymysłowo 1
lipiec - wrzesień 
pn. – nd. 9 – 18

TUCHOLA
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BORY TUCHOLSKIE
Bezkresne lasy przecięte wartkim nurtem Brdy i  Wdy, leniwie płynące 
błękitne strugi, liczne jeziora, piękne krajobrazy i malownicze borowiackie 
wsie to niezaprzeczalne atuty Borów Tucholskich – Rezerwatu Biosfery 
UNESCO. To wymarzone miejsce dla amatorów pieszych i  rowerowych 
wycieczek, lubiących wsłuchiwać się w  tajemnicze szepty szuwarów 
i  opowieści szumiącego boru. W  Fojutowie zachwyci wyjątkowe 
skrzyżowanie… rzek. Górą płynie Wielki Kanał Brdy, niżej – Czerska 
Struga. Akwedukt, nawiązujący ideą do tych rzymskich, to jeden 
z  najciekawszych zabytków hydrotechnicznych w  Polsce. W  wyniku 
spiętrzenia rzeki Wdy powstały dwa malownicze zbiorniki zaporowe: 
Zalew Żurski i  Zalew Gródecki. W  rezerwacie przyrody „Jeziorka Kozie” 
podziwiać można „pływające wyspy”. Dreszczyk emocji zagwarantuje 
kajakowy spływ Brdą lub Wdą. Uroczysko „Piekiełko” to przełomowy 
odcinek Brdy, w  którym rzeka przybiera górski charakter. We wsi Krąg 
poznamy drewnianą zabudowę z  II poł. XIX w., charakterystyczną dla 
Borów Tucholskich. To region z bogatą kulturą, tradycjami, borowiackim 
haftem, gwarą i pysznymi lokalnymi specjałami.  
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Święty Gaj w Wierzchlesie
Spacer wśród kilkusetletnich cisów to niemal mistyczne doświadczenie. 
Rezerwat „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w  Wierzchlesie jest 
największym skupiskiem drzew tego gatunku w Europie. To piękne, a zarazem 
tajemnicze miejsce było inspiracją dla malarza. W „Świętym Gaju”, jak sam je 
nazywał, powstało ponad 100 jego prac.

„Górnicza Wioska” Piła Młyn
Kopalnie na Śląsku to rzecz oczywista, ale kopalnie węgla na północy Polski? 
Górnicza Wioska w  Borach Tucholskich powstała na bazie niesamowitej 
historii, która „wyłoniła się” nieoczekiwanie, dosłownie i  w  przenośni, 
spod ziemi. Badania archeologiczne tego terenu potwierdziły, że w  latach 
1850 – 1939 działało tu 5 podziemnych kopalń węgla brunatnego. 
Dziś w Górniczej Wiosce zobaczyć można pozostałości jednej z nich, spotkać 
tajemniczego ducha kopalni i  poszukać skarbu górnika Wilhelma Krügera. 
Warsztaty rękodzielnicze zachęcą do poznania fachu garncarza i  kowala, 
a  panie przyozdobią się własnoręcznie wykonanymi ozdobami z  filcu. 
Dzieci chętnie bawią się tu w XIX-wieczne gry i zabawy.

Indianie w Wymysłowie
Indianie w Borach Tucholskich? Brzmi niewiarygodnie! Stanisław Supłatowicz 
- Sat Okh (Długie Pióro) był synem Polki i  indiańskiego wodza z  plemienia 
Szaunisów. To właśnie jemu, urodzonemu i  wychowanemu w  pierwotnych 
puszczach Kanady, poświęcone jest Muzeum Indian Ameryki Północnej 
w  Wymysłowie. Wigwam, barwne pióropusze, totemy, stroje, oryginalne 
eksponaty indiańskie pochodzące z prywatnych zbiorów Supłatowicza, 
stanowią barwne tło dla ciekawej opowieści o kulturze Indian i życiu Sat Okh`a, 
który w przeszłości wielokrotnie gościł w Wymysłowie.
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BRODNICA
GÓRZNO

Informacja Turystyczna 
w Brodnicy 
Mały Rynek 4
lipiec – 15 września 
pn. – nd. 10 – 17
16 – 30 września 
wt. 8 – 16 
śr. – pt. 8 – 15 
sb. 9 – 15 
nd. 10 – 14

Dworek Wapionka – recepcja 
ul. Wczasowa 1, Górzno
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 10 – 18

23 km
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BRODNICA
Pojezierze Brodnickie to kraina jezior, rzek i  lasów – raj dla miłośników 
aktywnego wypoczynku „w  pięknych okolicznościach przyrody”. 
Drwęca – kręta, dzika, miejscami spokojna, innym razem bystra, stanowi 
idealne miejsce dla kajakarzy. Najcenniejsza część pojezierza chroniona 
jest przez Brodnicki Park Krajobrazowy, którego cały obszar wchodzi 
w  skład Zielonych Płuc Polski – najczystszej i  bogatej pod względem 
przyrodniczym części kraju. Brodnica to miasto z  charakterystycznym 
trójkątnym rynkiem i krzyżacką spuścizną. Przy ruinach zamku zachowała 
się górującą nad miastem 54-metrowa wieża. Warto zejść do podziemi, 
by zwiedzić zamkowe piwnice pełne eksponatów przybliżających historię 
tego miejsca.
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Górzno
Duże kompleksy leśne i malownicze krajobrazy – wzgórza, głębokie wąwozy 
i  rozległe doliny. To charakterystyka Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. W tym urokliwym zakątku mieści się jedno z najmniejszych 
miast w Polsce – Górzno. Idealne miejsce dla poszukiwaczy skarbów. W końcu 
to polska stolica geocachingu – międzynarodowej zabawy, polegającej na 
szukaniu specjalnych skrytek za pomocą odbiornika GPS. Na łowców przygód 
czeka także park linowy. Położony na silnie nachylonym stoku dostarcza 
niezapomnianych wrażeń.
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OSTROMECKO

BYDGOSZCZ

SOLEC KUJAWSKI

Bydgoskie Centrum 
Informacji 
ul. Batorego 2
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 9 – 19 
sb. – nd. 10 – 16
wrzesień 
pn. – pt. 9 – 18 
sb. – nd. 10 – 16

Pałac w Ostromecku 
- recepcja
ul. Bydgoska 9
lipiec – wrzesień 
pn. - nd. 8 – 20

JuraPark Solec 
– kasa biletowa
ul. Sportowa 1, 
Solec Kujawski
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 10 – 19 
sb. – nd. 9 – 20
wrzesień 
pn. – pt. 9 – 17 
sb. – nd. 10 – 19

24 km

20 km

15 km
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BYDGOSZCZ
Wiele polskich miast eksponuje silny związek z rzeką, ale niewiele 
potrafi wykorzystać swój wodny potencjał tak, jak Bydgoszcz. Widać 
to szczególnie na Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH₂O. Na Barce 
Lemara dowiemy się jak wyglądało codzienne życie szyprów. Wyspa 
Młyńska, dziś ulubione miejsce spotkań, spacerów i zabaw, przypomina 
młyńskie tradycje i historię Mennicy Królewskiej. W Muzeum Kanału 
Bydgoskiego zrozumiemy jak istotną rolę odegrał on w rozwoju miasta. 
Spacer plantami nad Starym Kanałem to chwila wytchnienia i osobliwe 
spotkanie z historią. Niezwykłą panoramę Bydgoszczy podziwiać można 
z tarasu widokowego Wieży Ciśnień. W Muzeum Mydła i Historii Brudu 
poznamy higieniczne rytuały, te sprzed wieków i kilkudziesięciu lat. 
Introligatornia to stylowe miejsce, w którym tradycyjnymi metodami 
przywraca się życie zniszczonym woluminom. W Muzeum Fotografii 
można poznać historię jej początków. Exploseum to prawdziwa eksplozja 
wrażeń i emocji. Można tu zobaczyć, posłuchać i dotknąć mrocznej 
wojennej historii fabryki nitrogliceryny. Szlak TeH₂O to obietnica przygody 
i odkrywania krok po kroku ciekawych wątków z życia miasta nad Brdą.
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Ostromecko
Niedaleko Bydgoszczy, w  malowniczym zakolu Wisły, jest miejsce urzekające 
pięknem, niezwykłą historią, zachwycające przyrodą i  rozbrzmiewające 
muzyką – Zespół Pałacowo-Parkowy w  Ostromecku. Urokliwy klasycystyczny 
Pałac Nowy wpisuje się w pełne osobliwej roślinności ogrody w stylu angielskim. 
Zaprojektował je pruski ogrodnik królewski, Peter Joseph Lenné – współtwórca 
słynnych poczdamskich ogrodów Sanssouci. Spacerując alejkami parku 
dochodzimy do barokowego Pałacu Starego – rezydencji w  stylu saskiego 
rokoka, otoczonego urokliwym ogrodem włoskim. Jego wnętrze skrywa 
unikatową (jedną z  trzech w  Polsce, i  nielicznych w  Europie) Kolekcję 
Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego.

JuraPark Solec
JuraPark w  Solcu Kujawskim to miejsce, w  którym podróż do zaginionego 
świata trwa zaledwie małą chwilę. Wędrując parkowymi alejkami, pośród 
drzew, wkroczysz w  świat dinozaurów. Czai się w  nim ponad sto naturalnej 
wielkości osobników. W  Muzeum Ziemi umieszczono 13-metrowy szkielet 
opistocelikaudii. Staniesz tu także oko w oko z… mamutem.  Pokaźna kolekcja 
skamieniałości prezentuje poszczególne okresy życia na Ziemi. O  tym jak 
wyglądał świat roślin w  erze dinozaurów przekonać się można w  Ogrodzie 
Zimowym. Małe, szybkie i zwinne osobniki zgromadzono w parku owadów. 
Na koniec solidna dawka emocji, czyli podróż do zaskakująco realnego świata 
w Kinie Emocji Cinema 5D.
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CHEŁMNO

STAROGRÓD

KAŁDUS

WATOROWO

KIEŁP

KLAMRY

STOLNO

DORPOSZ 
SZLACHECKI 

Chełmińska 
Informacja 
Turystyczna 
Rynek 28
lipiec – wrzesień 
pn. – sb. 8 – 16 
nd. 11 – 15

Średniowieczna 
Osada Rycerska 
ul. Kościelna 7
lipiec – 3 września 
śr. – nd. 9 – 17

Kościół pw. 
Ducha Świętego 
ul. Toruńska/Wałowa
lipiec – wrzesień 
śr. – nd. 9 – 17

2,5 km

4 km

3 km
1 km

13 km

11,5 km

6 km

9,5 km

7 km
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CHEŁMNO
Chełmno to jedno z  piękniejszych miast średniowiecznych w  Polsce, 
malowniczo położone na dziewięciu wzgórzach. „Prawo Chełmińskie”, 
nadane w średniowieczu, to wzorzec lokacyjny dla ponad 225 miast, w tym 
Warszawy, Torunia, Gdańska czy Wadowic. Niezwykły klimat Chełmna 
poczuć można przechadzając się jego starymi uliczkami otoczonymi 
doskonale zachowanymi murami. Wyjątkową panoramę miasta kreślą 
wieże sześciu gotyckich kościołów. Jednym z  nich jest okazały kościół 
farny, w którym od stuleci przechowywana jest relikwia św. Walentego. 
To dzięki niej i  corocznie obchodzonym 14 lutego „Walentynkom 
Chełmińskim” Chełmno nazywane jest „miastem zakochanych®”. Gotycko-
renesansowy ratusz, „perła architektury renesansowej na Pomorzu” to 
ozdoba chełmińskiego rynku i siedziba Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Izba 
tortur to atrakcja Średniowiecznej Osady Rycerskiej. W  Parku Miniatur 
Zamków Krzyżackich zobaczyć można warowne twierdze, które przed 
laty rycerze zakonni wznosili na terenie historycznej ziemi chełmińskiej.
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Kałdus i Starogród
W oddalonej o 4 km od Chełmna miejscowości Kałdus na Górze św. Wawrzyńca, 
podczas badań archeologicznych, odkryto wczesnośredniowieczny zespół 
osadniczy z  VIII wieku. To pozostałości Chełmna przed nadaniem miastu 
aktu lokacyjnego. Był to jeden z  najważniejszych ośrodków administracyjno-
-gospodarczych Polski doby wczesnopiastowskiej i  stolica historycznej 
ziemi chełmińskiej. Z  początkami Chełmna związana jest także miejscowość 
Starogród, będąca siedzibą pierwszej komturii krzyżackiej zw. chełmińską. 
Dziś miejsca te, naznaczone duchem historii, stanowią idealny punkt do 
podziwiania krajobrazów Doliny Dolnej Wisły. 

Twierdza Chełmno
Dolina Dolnej Wisły obfituje w miejsca o znaczeniu militarnym. Jednym z nich 
jest Twierdza Chełmno, której budowę rozpoczęto w  1901 r. Jej głównym 
zadaniem była obrona, jedynej pomiędzy Fordonem a  Grudziądzem, 
przeprawy promowej przez Wisłę. W  skład Twierdzy, otaczającej Chełmno 
półkolistą linią obronną o długości ok. 30 km, wchodzą forty, schrony piechoty, 
baterie artylerii i  kilka schronów amunicyjnych. Największe zgrupowanie 
umocnień znajduje się wokół wsi Stolno. Do zagospodarowanych 
i  udostępnionych obiektów należą schrony IR1 w  Kiełpiu i  UR4 w  Klamrach 
(dziś noclegownie dla nietoperzy), Fort II we wsi Dorposz Szlachecki 
i wozownia artyleryjska w Watorowie. Ukryte w lasach, na polnych pagórkach 
z  dala od miasta obiekty zachowały swój niepowtarzalny charakter i  są 
przykładem sztuki militarnej z początku XX w. 
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RACIĄŻEK

CIECHOCINEK

OSTROWĄS

NIESZAWA

Informacja 
Turystyczna w Ciechocinku 
ul. Zdrojowa 2b
lipiec – wrzesień 
pn. – sb. 9 – 17

Muzeum Warzelni Soli
ul. Solna 6, Ciechocinek
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 9 – 18

15 km

5 km

8 km

10 km10 km

11 km
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CIECHOCINEK
Kiedy w 1836 r. w jednym z ciechocińskich zajazdów zainstalowano cztery 
miedziane wanny lecznicze i  z  kąpieli skorzystali pierwsi kuracjusze, 
natychmiast dostrzeżono dobroczynne właściwości miejscowych wód. 
Był to początek uzdrowiska. Z  czasem Ciechocinek stał się ulubionym 
kurortem ówczesnych elit, a  jego sława trwa do dziś. Spacer przy 
unikatowych drewnianych tężniach to zarówno chwila relaksu, jak 
i sposób na poprawę zdrowia. Spływająca po gałązkach tarniny solanka 
pod wpływem wiatru i promieni słonecznych intensywnie paruje, tworząc 
wokół tężni unikalny mikroklimat. W Warzelni Soli do dziś produkowana 
jest sól spożywcza. Można tu zobaczyć tradycyjny proces jej wytwarzania, 
a  w  części muzealnej, dzięki wyjątkowej ekspozycji, powrócić do 
początków ciechocińskiego uzdrowiska. Pijalnia Wód Mineralnych, 
ze zdobieniami z  drewnianej ażurowej koronki, secesyjny Teatr Letni, 
zbudowana w stylu zakopiańskim Muszla Koncertowa, czy prawosławna 
cerkiew reprezentująca styl zauralski, to architektoniczne perełki 
Ciechocinka. Neoklasycystyczny Dworek Prezydenta RP przypomina 
o  wizycie Ignacego Mościckiego, który w  1932 r. dokonał oficjalnego 
otwarcia basenu termalno-solankowego.
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Raciążek
W  XIV w. biskup Maciej z  Gołańczy, w  miejscu zniszczonego wcześniej grodu, 
rozpoczął budowę murowanego zamku. Biskupom zależało na posiadaniu 
niedaleko Włocławka swojej rezydencji. Stromo opadające wysokie wzgórze 
stanowiło naturalne warunki obronne. W okresie poprzedzającym wielką wojnę 
z  zakonem krzyżackim, na zamku w  Raciążku przebywali królowa Jadwiga 
i Władysław Jagiełło, którzy pertraktowali z Krzyżakami zwrot ziemi dobrzyńskiej. 
Po II pokoju toruńskim Raciążek stracił swoje strategiczne i polityczne znaczenie. 
Po odbudowie, stał się rezydencją biskupów kujawskich. Dziś zachowały się 
jedynie okazałe mury zamku.

Ostrowąs
Pewnego dnia na wzgórzu, nad południowym brzegiem jeziora Plebanka, 
pilnująca bydła pasterka ujrzała na cisowym drzewie obraz Matki Bożej 
z  Dzieciątkiem. Wieść ta szybko obiegła okolicę. Obraz przeniesiono do, 
położonego po drugiej stronie jeziora, Brzeźna. Stąd jednak obraz „uszedł 
przez jezioro (...) nocą, w aureoli blasku i niezwykłego światła” na pierwotne 
miejsce, zostawiając na tafli wody widoczną „drogę Matki Bożej”. Był to znak, 
iż Maryja upodobała sobie właśnie Ostrowąs, jako miejsce swej obecności 
na ziemi kujawskiej. Dlatego nazwano ją Panią Kujaw. Nad brzegiem jeziora 
mieszkańcy usypali wzgórze, wybudowali świątynię, a  w  ołtarzu głównym 
umieścili obraz Matki Bożej. Tak głosi legenda… Dziś do sanktuarium 
maryjnego w  Ostrowąsie pielgrzymują pątnicy z  różnych stron kraju, by 
stanąć przed cudownym obrazem

Nieszawa
Nieszawa swą lokalizację zmieniała trzy razy, z tego powodu nazywana jest często 
„wędrującym miastem”. Dziś jej niewątpliwą atrakcją jest przeprawa promowa na 
Wiśle, łącząca Kujawy z ziemią dobrzyńską. Pływający po niej charakterystyczny 
żółto-niebieski prom z bocznokołowym napędem, przypominający parowce na 
Missisipi, to jedyna tego typu jednostka pływająca w Polsce. Nieszawski prom 
zobaczyć można także na szklanym ekranie. Ostatnio kręcono na nim sceny do 
filmu „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”.
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DOLINA 
DOLNEJ WISŁY
ŚWIECIE

POLEDNO

GRUCZNO

STRZELCE DOLNE

TOPOLNO 
(winnica)

Punkt Informacji 
Turystycznej 
przy zamku w Świeciu 
ul. Zamkowa 10 
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 10 – 18

Pałac Poledno 
– recepcja hotelu 
Poledno 2 
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 6 – 24

Zagroda 
„U Mennonity” 
Chrystkowo 21A 
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 12 – 17

12 km6 km

4 km

8 km

15 km

CHRYSTKOWO
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DOLINA 
DOLNEJ WISŁY

Dolina Dolnej Wisły urzeka swą malowniczością, zachwyca zabytkami, 
zaciekawia kulturą i  tradycją. Cenne walory naturalnego krajobrazu 
doliny Wisły – jednej z nielicznych dzikich rzek Europy, obejmuje ochroną 
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i  Nadwiślańskiego. 
Swym zasięgiem ogarnia nie tylko wiele osobliwości przyrodniczych 
i  historycznych wsi, ale też malowniczo ulokowane nad Wisłą 
miasta i  miasteczka. Jednym z  nich jest Świecie. W  widłach rzek 
Wisły i  Wdy przywita nas zamek krzyżacki. Rycerze zakonni wybrali 
na jego budowę nietypowe, trudno dostępne miejsce – położony 
nisko obszerny półwysep. „Wodna” obrona stanowiła wyjątek wśród 
zamków budowanych w  państwie krzyżackim. Do dziś zachowała się 
najbardziej reprezentacyjna część zamku – skrzydło północne, a  także 
charakterystyczna wieża odchylona od pionu o 106 cm! Jest to najwyższa 
krzywa wieża w Polsce udostępniona turystom.
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Poledno
Ponad 130 gatunków dzikich zwierząt zamieszkujących różne kontynenty, 
otaczające je rośliny i  fascynujące krajobrazy. By ruszyć w  niezwykłą podróż 
w dalekie strony świata, wystarczy odwiedzić Poledno. Choć Kociewie nazywamy 
łagodną krainą można tu zajrzeć w  oczy polującym lwom, niedźwiedziom 
i aligatorom. Podziwiać sylwetki kozic wspinających się po skałach i wiszące pod 
sklepieniem dzikie ptactwo. Wystawa przyrodnicza Pałacu Poledno imponuje 
rozmiarami i kunsztem przygotowania. Słysząc odgłosy przyrody i ciekawą narrację 
w  wykonaniu znanych aktorów wystarczy odrobina fantazji, by zgromadzone tu 
eksponaty ożyły w naszej wyobraźni pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Zakamarki dobrego smaku:
Gruczno, Strzelce Dolne, Topolno

W nadwiślańskich osadach, które pielęgnują tradycje regionu, przechadzając się 
wśród owocujących sadów, można próbować lokalnych przysmaków. Sierpniowy 
Festiwal Smaku w  Grucznie przyciąga smakoszy z  całej Polski. Jego scenerię 
stanowi rozległy nadwiślański pagórkowaty teren z  zabytkowym młynem, 
drewnianymi zagrodami, mostkami, starymi śliwami i  jabłoniami, na którym 
odbywa się wypas owiec wrzosówek. Strzelce Dolne zapraszają na wrześniowe 
Święto Śliwki. To okazja, by spróbować tradycyjnych powideł i  przyjrzeć się 
procesowi ich smażenia. W  fascynujący świat wina zaprasza rodzinna Winnica 
przy Talerzyku w Topolnie, w której od kilku lat powstają trunki z dojrzewających 
na nadwiślańskich wzgórzach winogron.

Chrystkowo
W niewielkiej, urokliwej wsi Chrystkowo podziwiać można drewnianą chatę z końca 
XVIII w., pamiątkę po Olędrach, którzy przybyli do Polski z Niderlandów i osiedlali 
się głównie na Żuławach i w Dolinie Dolnej Wisły. Wykazywali się umiejętnościami 
gospodarowania na podmokłych terenach, w  tym osuszania bagien. Chata 
w  Chrystkowie to potężny drewniany, kryty strzechą trzcinową dom z  okazałym 
podcieniem. Dziś to jeden z  najcenniejszych i  ostatnich obiektów olęderskich. 
Po swym dawnym rodzinnym domu chętnie oprowadza pan Czesław – jego ostatni 
mieszkaniec, przybliżając tym samym niezwykłą historię tego miejsca.
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GOLUB-DOBRZYŃ

SZAFARNIA

Zamek Golubski 
– recepcja 
ul. PTTK 13
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. całą dobę

Ośrodek Chopinowski 
w Szafarni
Szafarnia 1
lipiec – wrzesień 
wt. – pt. 8 – 16 
sb. – nd. 12 – 16

7 km
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GOLUB-DOBRZYŃ
Wznoszący się nad miastem zamek to niezaprzeczalny symbol Golubia-
Dobrzynia. Choć zbudowany przez Krzyżaków, swym wyglądem 
przypomina bardziej renesansową rezydencję pałacową niż gotycką 
warownię. To zasługa królewny Anny Wazówny, która do dziś troszczy 
się o  swój pałac. Ponoć można ją ujrzeć odzianą w  białą szatę, 
przechadzającą się nocą po komnatach i krużgankach. Koniecznie trzeba 
wejść po schodach prowadzących z dziedzińca zamkowego do komnat. 
Służyły one rycerzom, którzy konno wjeżdżali do zamku. Tutejsza legenda 
ostrzega, że kto wchodząc na schody obejrzy się za siebie, ten w ciągu 
roku zarży w  najmniej odpowiednim momencie. Wielkim świętem na 
zamku są Międzynarodowe Turnieje Rycerskie. To niezwykły czas i okazja, 
by w  towarzystwie przybyłych z  całej Europy rycerzy i  pięknych dam, 
z zapartym tchem śledzić zacięte pojedynki. Z zamku warto udać się na 
spacer po miasteczku. Na golubskim rynku stoi charakterystyczny dom 
z podcieniem, przykład, niecodziennej już dziś, architektury drewnianej. 
Nagrodą za wspinanie się po stromych schodach wieży kościoła 
pw. św. Katarzyny, jest malownicza panorama zamku i okolicy.
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Szafarnia
Młody Fryderyk Chopin wakacje chętnie spędzał w wiejskich majątkach swoich 
przyjaciół. Jednym z  nich był dworek rodziny Dziewanowskich w  Szafarni. 
Zwiedzając okolicę, Frycek przyglądał się regionalnym zwyczajom, obrzędom, 
w  których sam chętnie brał udział, a  nade wszystko wsłuchiwał się w  ludową 
muzykę. Swoje wakacyjne przygody opisywał w  adresowanym do rodziców 
„Kurierze Szafarskim”. Zachwycony urokiem ziemi dobrzyńskiej i zainspirowany 
tutejszym folklorem, zaczął komponować pierwsze mazurki. Dziś Szafarnia 
wciąż rozbrzmiewa muzyką Chopina. Liczne koncerty i  konkursy pianistyczne 
przyciągają do Ośrodka Chopinowskiego melomanów z  całego świata. 
Miejsce to odwiedzają także pątnicy przemierzający Camino Polaco – polski 
odcinek Szlaku św. Jakuba.

23

ku
ja

w
sk

o
-p

o
m

o
rs

ki
e.

tr
av

el



GRUDZIĄDZ

RULEWO

GEOTERMIA 
GRUDZIĄDZ

Informacja 
Turystyczna 
w Grudziądzu 
ul. Rynek 3-5
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 8 – 17 
sb. – nd. 10 – 14

Zamek 
w Radzyniu 
Chełmińskim 
ul. Waryńskiego 
ul. Waryńskiego
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 10 – 18

Park Linowy 
Hanza Pałac 
Rulewo 13
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 10 – 18

18 km

6 km

15 km

RADZYŃ 
CHEŁMIŃSKI
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GRUDZIĄDZ
Nieopodal zespołu spichrzy, malowniczo usytuowanych na nadwiślańskiej 
skarpie, wznosi się górująca nad miastem, zrekonstruowana wieża 
Klimek, będąca niegdyś częścią zamku krzyżackiego. Warto wspiąć się na 
jej szczyt, by podziwiać wijącą się wstęgę Wisły. W odległości  1,5 km od 
miasta, na wysokim brzegu rzeki znajduje się  cytadela - jeden z najbardziej 
okazałych obiektów sztuki militarnej w  Europie. Zachowany donżon 
(wieża mieszkalno-obronna) z  pełnym obwodem wałów i  kazamatami, 
bastiony, raweliny, Wielki Magazyn, czy budynek dawnej komendantury, 
zachwycą niejednego militarnego konesera. Chwile grozy można przeżyć 
w  podziemiach bastionu III. Góry Księże, to z  punktu widzenia obrony 
miasta najważniejsze strategiczne miejsce. Dlatego u  schyłku XIX w. 
pruskie władze wojskowe zdecydowały o budowie potężnych fortyfikacji, 
w  tym najcięższych – pancernych. Wyjątkowym obiektem Fortu Wielka 
Księża Góra jest, jedna z trzech w Polsce, bateria pancerna haubic.
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Geotermia Grudziądz
Marusza, niewielka miejscowość koło Grudziądza, kryje w  sobie podziemny 
skarb. Przed laty poszukiwano tu gazu i  ropy naftowej. Niespodziewanie 
natrafiono jednak na… złoża wód termalnych. Dziś w  balneologicznych 
obiektach Geotermii Grudziądz wykorzystuje się solankę wydobywaną 
z głębokości 1630 m. Jej temperatura sięga 40 stopni, a unikalny skład stawia 
ją w  czołówce najlepszych wód termalnych w  Europie. Piramida z  tężnią 
solankową, przeznaczona jest do inhalacji aerozolem z  naturalnej solanki, 
bogatej m.in. w  jod i brom. Podobno kilkadziesiąt minut w piramidzie jest jak 
dzień spędzony nad morzem.

Radzyń Chełmiński
W Radzyniu Chełmińskim wznoszą się, imponujące swą potęgą, ruiny jednego 
z najważniejszych zamków w państwie zakonnym. Po klęsce wojsk krzyżackich 
na polach grunwaldzkich, to właśnie tu ulokowano dużą część skarbca, w tym 
osobiste srebra wielkiego mistrza Ulrycha von Jungingena. Zwiedzając 
ocalałe fragmenty zamku: kaplicę, cele pokutne, zamkowe piwnice, czy 
wieże, z których rozciąga się rozległy widok na okolicę, warto zwrócić uwagę 
na tajemne znaki wyryte w  murze… To pamiątka po kręconych na zamku 
w 1971r. odcinkach kultowego serialu „Pan Samochodzik i Templariusze”.

Rulewo
W  Rulewie, niewielkiej kociewskiej osadzie, wśród lasów i  z  dala od zgiełku, 
mieści się piękny, klasycystyczny pałac, dziś pełniący funkcję hotelu. Niezwykłe 
otoczenie - dwustuletni park, połączone kanałami stawy, grota z  koralowca 
to idealne miejsce na romantyczny spacer. Amatorów mocnych wrażeń 
i ekstremalnych przeżyć przyciąga Park Linowy Hanza Pałac, położony nad taflą 
jeziora. Najmłodsi także nie mogą tu narzekać na nudę. Dla nich przygotowano 
specjalne trasy w  miniparku linowym, a  dopełnieniem zabawy są skoki na 
trampolinie i eurobungee.
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PAKOŚĆ

MOGILNO

STRZELNO

KRUSZWICA

ŁOJEWO

KRUSZA 
ZAMKOWA

15 km

26 km

16 km

20 km

35 km
7 km

14 km

15 km

14 km

8 km

Informacja 
Turystyczna 
w Inowrocławiu 
ul. Królowej Jadwigi 3
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 9 – 17 
sb. 9 – 13

Centrum 
Informacji 
Turystycznej 
w Pakości
ul. Barcińska 11
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 7 – 18 
sb. 10 – 14
wrzesień 
pn. – pt. 7 – 17 
sb. 10 – 14

Centrum Dziedzictwa 
Kujaw Zachodnich
Łojewo 21
lipiec – wrzesień
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Mysia Wieża
ul. Podzamcze, 
Kruszwica
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 8 – 18

INOWROCŁAW
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INOWROCŁAW
Park Solankowy to wizytówka „miasta na soli”. Wchodząc w  przestrzeń, 
którą otwierają charakterystyczne wieżyczki stojące na straży 
inowrocławskich tężni, wkraczamy do strefy błogiego wypoczynku. 
Dwa połączone ze sobą wieloboki tworzą charakterystyczny kształt tężni, 
wokół której unosi się powietrze nasycone jodem i  mikroelementami. 
W Pijalni wód koniecznie trzeba spróbować mineralnej „Inowrocławianki” 
i  leczniczej „Jadwigi”, a  także przysiąść się do… teściowej – to jedyny 
taki pomnik w  Polsce! Palmiarnia zachwyca egzotycznymi roślinami, 
a  Chata Kujawska przypomina jak dawniej wyglądało gospodarstwo 
domowe. Warto zwrócić uwagę na romański kościół Imienia Najświętszej 
Maryi Panny, będący częścią Szlaku Piastowskiego. Znajdujące się na 
murach świątyni płaskorzeźby przedstawiające twarze ludzi, demonów 
i  zwierząt przez lata były źródłem domysłów i  legend. W  podziemiach 
Teatru Miejskiego mieści się wystawa solnictwa, nawiązująca do 
historii solowarstwa, rozwijającego się w  Inowrocławiu od pradziejów. 
Ściany wyłożone prawdziwą solą kamienną przypominają o działającej tu 
przed laty kopalni Solno.
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Kalwaria Pakoska
Kalwaria Pakoska jest drugą najstarszą Kalwarią w  Polsce. Jej budowę 
zapoczątkował w  1628 r. miejscowy proboszcz, ks. Wojciech Kęsicki. Wzorując 
się na szlakach jerozolimskich, zrekonstruował drogę Chrystusa na Golgotę. 
Pomocne okazały się wskazówki zawarte w dziele holenderskiego duchownego 
Adrichomiusa. Budowa trwała ponad 60 lat. Kalwaria Pakoska to zespół 24 kaplic 
oraz kościół Ukrzyżowania. Podzielona została na dwie drogi procesyjne – Drogę 
Pojmania i Drogę Krzyżową. Nazywana jest także Kujawską Jerozolimą.

Strzelno, Kruszwica, Mogilno 
na Piastowskim Szlaku

Co łączy Strzelno, Kruszwicę i  Mogilno? Z  pewnością obecność na Szlaku 
Piastowskim, ale także niezwykłe zabytki. W  bazylice św. Trójcy w  Strzelnie 
podziwiać można najcenniejszy zabytek romańskiej rzeźby w Polsce - kolumny 
z  personifikacją ludzkich cnót i  przywar. Obok bazyliki wznosi się rotunda 
św. Prokopa. W  Kruszwicy mieści się najstarsza z  zachowanych na Kujawach 
świątyń - kolegiata śś. Piotra i Pawła. Nieodłącznym elementem miasta jest Mysia 
Wieża owiana legendą o złym królu Popielu. Na mogileńskim wzgórzu wznosi 
się opactwo benedyktynów, którego początki sięgają XI w. Prowadzący przez 
Wielkopolskę, Kujawy i Pałuki Szlak Piastowski jest jak otwarta księga dziejów, 
którą warto poznać.

Krusza Zamkowa i Łojewo
Osada w  Kruszy Zamkowej, datowana na pierwsze wieki naszej ery, to słynne 
Askaukalis oznaczone na mapie Ptolemeusza ok. 150 r. n.e. Dziś mieści się 
tu obiekt archeologiczny „Askaukalis – Krusza Zamkowa”, dzięki któremu 
poznać można ciekawą historię tego miejsca. W  odległe czasy przeniesie 
nas zrekonstruowana świątynia z  przełomu II w. p.n.e – I  w. n.e. Centrum 
Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie odkryje przed nami historię, tradycję 
i kulturę ludową tego regionu. Przybliży także życie i twórczość, urodzonego tu  
Stanisława Przybyszewskiego – pisarza okresu Młodej Polski.
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KORONOWO

TRYSZCZYN

KORONOWO 
- LIPKUSZ

Punkt Informacji Turystycznej 
w Koronowie 
Plac Zwycięstwa 22
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 9 – 17 
sb. – nd. 9 – 15

Muzeum Ściśle Tajne 
ul. Boczna 5, Tryszczyn
lipiec – sierpień 
śr. – pt. 12 – 17 
sb. – nd. 11 – 17
wrzesień 
pn. – pt. po wcześniejszej rezerwacji 
(tel. 697 936 836) 
sb. – nd. 11 – 17

9 km 15 km

15 km
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KORONOWO
Nazwa tego urokliwego miasteczka pochodzi od nazwy klasztoru, który 
w XV w. mnisi nazwali Corona Mariae. O cysterskim rodowodzie miasta 
przekonać się można w  tutejszej kolegiacie. Budynek dawnej synagogi 
przypomina o  działającej tu przed laty gminie żydowskiej. Dziś mieści 
się w  nim Centrum Kultury Synagoga, znane z  koncertów, wystaw 
i  filmowych seansów. Otoczony lasami Zalew Koronowski to idealne 
miejsce wypoczynku -  brama Borów Tucholskich. Pełen zatoczek i wysp 
akwen przyciąga amatorów żeglarstwa. Trzepoczące na wietrze żagle 
odbijają się w tafli wody, a liczne przystanie i stanice wodne zachęcają do 
wypłynięcia na „szerokie wody”. Rowerzyści chętnie pokonują najwyższy 
w Europie most kolei wąskotorowej. Przejazd zawieszoną na wysokości 
18 m kładką to niesamowite przeżycie. Park Grabina, którego nazwa 
pochodzi od porastających wzgórza wokół miasta lasów grabowych, 
to idealne miejsce na spacer. Roztacza się stąd malowniczy widok na 
meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto.
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„Wioska Ginących Zawodów” 
Skansen Koronowo

W  urokliwym sąsiedztwie Zalewu Koronowskiego, przy ul. Lipkusz, znajduje 
się niewielki, drewniany skansen mieszczący się na polanie, nad którą góruje 
olbrzymia lipa, jakby wprost wyjęta z fraszki Kochanowskiego. W lipcu i sierpniu 
działa tutaj Wioska Ginących Zawodów. Spotkamy tu wielu rzemieślników 
przy ich codziennej pracy - prząśniczki, świecownika, garncarza, kowala, 
łyżkarza, sitarza. Zobaczymy jak dawniej czerpano papier na tradycyjnych 
sitach, jak budowano koła do bryczek i powozów, jak wyglądał średniowieczny 
odlew metali. Odważni mogą spróbować sił m.in. w toczeniu naczyń na kole 
garncarskim, czy skręcaniu lin konopnych na specjalnych kołowrotach. Wizyta 
w skansenie to także spotkanie z tradycjami dawnej polskiej wsi. Zgromadzone 

na wystawie sprzęty, są świadectwem życia codziennego naszych przodków.

Muzeum Ściśle Tajne 
w Tryszczynie

Dwupiętrowy dom z  czerwoną dachówką, obok murowany garaż z  bramą 
wjazdową. Wokół nic, co wyróżniałoby to miejsce. Zwyczajna posesja, jakich 
w  Tryszczynie dużo. To złudne wrażenie świadczy o  udanym kamuflażu. 
W  1958 r. rozpoczęła się tu budowa ściśle tajnego podziemnego centrum 
dowodzenia. Ponad 4 m pod ziemią znajduje się 50 pomieszczeń o  łącznej 
powierzchni 500 m². Pełne elektroniki i  skomplikowanych urządzeń miejsce 
przez lata utrzymywane było w  pełnej gotowości do przyjęcia sztabu 
kryzysowego bydgoskiego urzędu wojewódzkiego. Dziś mieści się tu Muzeum 
Ściśle Tajne, które odkrywa przed nami podziemne tajemnice schronu.
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RUNOWO
KRAJEŃSKIE

32 km

Przystań Powiat Nakielski 
ul. Notecka 4
lipiec  
pn. – nd. 8 – 22
sierpień  
pn. – nd. 8 – 21
wrzesień  
pn. – nd. 8 – 20

NAKŁO 
NAD NOTECIĄ
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NAKŁO 
NAD NOTECIĄ

Rzeka Noteć to fragment Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 Antwerpia 
– Kłajpeda i idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. 
W Przystani Powiat Nakielski kołyszą się na wodzie kajaki i rowery wodne. 
Warto wybrać się w  rejs na pokładzie statku „Łokietek”. Podziwianie 
uroków nadnoteckich krajobrazów z  wody, to kojące doświadczenie. 
Dolina Noteci zachwyca fanów birdwatching. Najlepiej wybrać się 
tu wiosną lub jesienią, kiedy niebo zmienia się w  prawdziwą ptasią 
„autostradę” – korytarz ekologiczny dla wędrujących tędy tysięcy gęsi 
i  żurawi. Ekomuzeum Doliny Noteci to sieć obiektów, prezentujących 
lokalną tradycję, formy gospodarowania, rzemiosło i  sposób życia 
tutejszych mieszkańców. Dowiemy się tu jak budowano więź ludzi z ich 
„małą ojczyzną”, dotrzemy do korzeni Krajny i  Pałuk i  poznamy lokalne 
specjały zgromadzone w „Pałuckich Kredensach”. 
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Runowo Krajeńskie
Na przełomie XVI/XVII w. Jan Orzelski, ówczesny właściciel Runowa Krajeńskiego, 
wybudował tu renesansowy dwór, otoczony parkiem. Dziś podziwiać możemy 
jego imponujące ruiny – częściowo zachowane pierwotne piwnice, wieżę 
oraz mury sięgające wysokości gzymsu koronującego. Na ścianie północnej 
przetrwała kamienna płyta erekcyjna z  1595 r. Otoczenie stanowi rozległy, 
malowniczy park z  pięknym drzewostanem. Ruiny dodają mu tajemniczego 
uroku. Dziś Zespół Pałacowo Parkowy w Runowie jest pełnym elegancji miejscem 
relaksu i komfortowego wypoczynku.
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Informacja 
Turystyczna w Żninie 
Plac Wolności 20
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 8 – 16 
sb. – nd. 10 – 15

Informacja 
Turystyczna 
w Biskupinie
teren Muzeum 
Archeologicznego
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 8 – 16 
sb. – nd. 10 – 15

Pałac Lubostroń 
– restauracja
Lubostroń
lipiec – wrzesień 
pn. – nd. 12 – 20

ŻNIN

LUBOSTROŃ

GROCHOWISKA 
SZLACHECKIE

GĄSAWA

25 km16 km

29 k m

15 km

15 km

17 km
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PAŁUKI
Pałuki to malownicza kraina, w której błękit jezior przeplata się z zielenią 
lasów, subtelnymi barwami łąk i  złotem pól uprawnych. Biskupin jest 
największym rezerwatem archeologicznym w  Europie Środkowej. 
W  Muzeum Kolei Wąskotorowej w  Wenecji nawet seniorzy wracają 
myślami do dzieciństwa. Owiane tajemnicą ruiny XIV-wiecznego zamku 
Krwawego Diabła Weneckiego przyciągają mrocznymi legendami. 
Dumnie prezentująca się na żnińskim rynku Baszta przywołuje odległe 
średniowiecze, kiedy to Żnin był jednym z największych i najważniejszych 
miast w Wielkopolsce. O działającej tu w XX w. drukarni opowiada jedna 
z  wystaw w  Muzeum Ziemi Pałuckiej. Znajduje się tu również jedyne 
w Europie muzeum poświęcone sportom motorowodnym. W Rodzinnym 
Parku Rozrywki „Zaurolandia” w  Rogowie można spotkać dinozaura 
i budzącego grozę rekina, a w Bożejewiczkach poczuć atmosferę Dzikiego 
Zachodu. Pojedynki rewolwerowców, napady na bank, kaskaderskie 
pokazy na koniach i  prawdziwi kowboje to atrakcje westernowego 
Silverado City. Lazurowe wody i wapienne skały Piechcina dobrze znają 
nurkowie, przyjeżdżający tu na podwodne „wędrówki”. 
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Lubostroń
W  miejscu „ustronnem a  lubem”, jak zwykł nazywać swoją posiadłość 
hrabia Fryderyk Skórzewski, u  schyłku XVIII w. stanął pałac. Dziś uważany 
za perłę polskiego klasycyzmu i  jeden z  najlepiej zachowanych zespołów 
rezydencjonalnych w  Polsce. Pełna majestatu rezydencja przypomina 
renesansową Villę Rotonda z  Vicenzy. Wzniesiono ją na rzucie kwadratu, 
z okazałą salą rotundową pośrodku, której zwieńczeniem jest kopuła z figurą 
Atlasa dźwigającego kulę ziemską. Wystrój pałacowych wnętrz świadczy 
o  wielkim patriotyzmie właścicieli. Lubostroń był nie tylko rezydencją 
mieszkalną rodu Skórzewskich, ale także ostoją życia narodowego, miejscem 
spotkań ludzi nauki i artystów. Gościli w nim przedstawiciele najznamienitszych 
rodów arystokratycznych – Radziwiłłowie, Czartoryscy, Lubomirscy, Braniccy. 
Stare drzewa tutejszego parku były świadkami wielu towarzyskich pogawędek, 
emocjonujących dyskursów i politycznych debat.

Grochowiska Szlacheckie
W niewielkiej pałuckiej wsi jest miejsce urzekające piękną architekturą otoczoną 
nastrojowym parkiem, pełnym romantycznych zakamarków. To klasycystyczny 
pałac wybudowany przez Teofilę Korytowską pod koniec XVIII w. Portyk 
z  czterema kolumnami toskańskimi zaprasza do jego stylowych wnętrz. Nad 
nim trójkątny przyczółek z  herbem rodu „Mohra” – Korytowskich, w  których 
posiadaniu rezydencja pozostała przez blisko trzy stulecia. Dziś mieści się tu hotel 
i restauracja, nawiązujące swym klimatem do najlepszych tradycji szlacheckich. 

Gąsawa
Gąsawa poszczycić się może prawdziwą perłą sztuki sakralnej. Niepozorny 
modrzewiowy kościół, skrywa w  swoich wnętrzach wielki skarb – barokowy 
zespół malowideł ściennych. To najwyższej klasy malarstwo iluzjonistyczne, 
wielowarstwowe, zwane arrasami lub gobelinami. Obok scen z  Ewangelii 
podziwiać możemy szereg postaci świętych, girlandy z kwiatów i owoców oraz 
florystyczne kartusze z  inskrypcjami. Wnętrze kościoła to przekrój stylów od 
późnego gotyku, przez barok, manieryzm, klasycyzm, aż po współczesność. 
Późnobarokowemu ołtarzowi z  cudownym obrazem Matki Bożej z  pierwszej 
połowy XVIII w. świątynia zawdzięcza miano Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
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ZAMEK 
BIERZGŁOWSKI

PIWNICE

20 km 12 km

9 km

Ośrodek Informacji 
Turystycznej w Toruniu 
Rynek Staromiejski 25
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 9 – 18 
sb. – nd. 10 – 18

Muzeum Toruńskiego Piernika
ul. Strumykowa 4
lipiec – wrzesień 
wt. – nd. 10 – 18

TORUŃ
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TORUŃ
Mija 20 lat odkąd średniowieczny zespół miejski Torunia wpisany 
został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niezwykła atmosfera 
tego miejsca sprawia, że chce się tu powracać i  błądzić po tutejszych 
zakamarkach. W  średniowieczu Toruń był jednym z  ważniejszych 
ośrodków witrażownictwa. Dziś do tej tradycji nawiązuje, mieszcząca się 
przy ul. Szewskiej Pracownia witraży INTEK-ART, przybliżająca zapomniane 
techniki średniowiecznego warsztatu witrażowego. Na lewym brzegu 
Wisły wznoszą się ruiny Zamku Dybowskiego. Kolekcja zabawek z  XIX 
i  pierwszych dekad XX wieku oraz projekcje starych bajek na dawnych 
projektorach to podróż do słodkich lat dzieciństwa do której zaprasza 
Muzeum Zabawek i  Bajek przy ul. Ducha Św. Osada Leśna Barbarka 
stanowi miejsce rekreacji i edukacji ekologicznej. Miłośnicy muzycznych 
spektakli powinni odwiedzić Pałac Dąmbskich, w  którym mieści się 
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny. Fontanna Cosmopolis 
to idealne miejsce na wieczorny spacer. 113 dysz rozmieszczonych na 
okręgach symbolizujących ziemskie orbity tworzy niesamowite seanse 
wodnych strumieni, światła i dźwięku. Nocna panorama miasta odbijająca 
się w tafli Wisły to niezapomniany widok. Pocztówkowe zdjęcie najlepiej 
zrobić z punktu widokowego na „Kępie Bazarowej”.
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Piwnice
Piwnice pod Toruniem to dziś największy ośrodek astronomii obserwacyjnej 
w naszym kraju. Mieści się tu Obserwatorium Astronomiczne UMK, miejsce, 
w  którym astronomowie snują kosmiczne opowieści. Dwa największe 
radioteleskopy w Polsce – RT3 i RT4 oraz największy w kraju teleskop optyczny, 
o średnicy lustra 90 cm robią wrażenie rozmiarem i możliwościami! Znajdujący się 
przy nim oryginalny panel do sterowania przypomina o sposobach obserwacji, 
zanim pojawiły się nowoczesne komputery. Model Układu Słonecznego, 
pomniejszony na tyle, by w całości zmieścił się w parku, ukazuje skale odległości 

we Wszechświecie. 

Zamek Bierzgłowski
W  niewielkiej wsi Zamek Bierzgłowski przed laty Krzyżacy pobudowali 
zamek. Choć jego losy były burzliwe, przetrwał po dziś dzień i  stanowi 
jeden z  najlepiej zachowanych obiektów pokrzyżackich. Fragmenty murów 
przedzamcza z wieżą bramną to elementy zamku zachowane w niezmienionej 
formie. Należy do nich także brama wjazdowa z ostrołukowym portalem, na 
którym widnieje ceramiczna płaskorzeźba przedstawiająca trzech rycerzy. 
To najstarsza zachowana płaskorzeźba w  tej części Polski, należąca do 
najcenniejszych dzieł plastyki ceramicznej w  Europie przełomu XIII i  XIV w. 
Tutejszą kaplicę zdobią gotyckie okna i  okazałe sklepienia. Dziś w  murach 
byłego zamku mieści się Diecezjalne Centrum Kultury.
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WŁOCŁAWEK

KŁÓBKA

WIETRZYCHOWICE

Informacja 
Turystyczna 
we Włocławku 
ul. Warszawska 11/13
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 8 – 17 
sb. 9 – 15
wrzesień 
pn. – pt. 8 – 17

Bosmanat 
na Przystani Wodnej 
na Wiśle 
ul. Piwna 1a
lipiec – wrzesień
pn. – nd. 7 – 22

Skansen w Kłóbce
k. Lubienia 
Kujawskiego
lipiec – wrzesień 
wt. – nd. 10 – 18

45 km 26 km

29 km

42



WŁOCŁAWEK
Zalew Włocławski to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. 
Żeglarze chętnie łapią tu wiatr w  żagle, a  liczne przystanie na Zalewie 
i  Wiśle zachęcają do aktywnego wypoczynku na wodzie. Wakepark 
nad jeziorem Czarnym to gwarancja sporej dawki emocji - miejsce dla 
fanów ekstremalnych wodnych szaleństw. Warto przyjrzeć się potędze 
włocławskiej tamy i podziwiać z niej panoramę Wisły – królowej polskich 
rzek. Tuż obok, na brzegu rzeki, wnosi się iluminowana konstrukcja 
krzyża - miejsce upamiętniające śmierć ks. Popiełuszki. Do jego życia 
i heroizmu nawiązuje multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Zabytki pełniące rolę użytkową w liturgii - przedmioty kultu 
i  zarazem dzieła sztuki, podziwiać można w  Muzeum Diecezjalnym. 
Bazylika to jeden z  najstarszych gotyckich kościołów katedralnych 
w  Polsce. Jej wnętrza skrywają niezwykle cenne zabytki, w  tym 
marmurową tumbę biskupa Piotra z Bnina, wykonaną w warsztacie Wita 
Stwosza. Włocławek kojarzy się także z pięknymi, artystycznie zdobionymi 
wyrobami fajansowymi, produkowanymi tu od 1873 r. Obejrzeć je można 
na jednej z wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
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Kłóbka
W  Kłóbce, malowniczej kujawskiej osadzie położonej pośród pagórków, lasów 
i  jezior, jest miejsce, w  którym czas się zatrzymał. Kujawsko-Dobrzyński Park 
Etnograficzny to XIX-wieczna wieś przypominająca widok z obrazka ludowego 
artysty. Stare chałupy otoczono przydomowymi ogródkami pełnymi malw, 
słoneczników i  floksów. Można tu zajrzeć do stodoły, zobaczyć jak wyglądała 
praca młynarzy w  starym wiatraku i  karczmę, w  której spracowany gmin 
szukał rozrywek. Jest też schludna wiejska szkoła, w której, klęcząc na grochu, 
doświadczymy tradycyjnej kary dla niesfornych uczniów. Nieopodal odkryjemy 
miejscowe zakłady rzemieślnicze – kuźnię, olejarnię, garncarnię. Udając się do 
pobliskiego parku, nad rzekę Lubieńkę, zwiedzimy dwór rodu Orpiszewskich 
z poł. XIX w, w którym mieszkała Maria z Wodzińskich Orpiszewska – narzeczona 
Fryderyka Chopina.

Wietrzychowice
W  Parku Kulturowym w  niewielkiej wsi Wietrzychowice wznoszą się tzw. 
„polskie piramidy”, stanowiące jedne z  najstarszych i  najcenniejszych 
obiektów architektonicznych europejskiego dziedzictwa kulturowego 
To grobowce megalityczne wzniesione przez ludność neolitycznej kultury 
pucharów lejkowatych, zajmującej się głównie uprawą roślin i  hodowlą 
zwierząt. Posiadała ona swój świat wierzeń, silnie związany z  życiem 
pozagrobowym. Charakterystyczne grobowce miały zapewnić zmarłym 
możliwie trwałe miejsce wiecznego spoczynku – podobnie jak w przypadku 
piramid egipskich, młodszych od „polskich” o przeszło 1000 lat!
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KALENDARZ WYDARZEŃ

lipiec-sierpień
Niedzielne koncerty – Rzeka 
Muzyki

Bydgoszcz

lipiec-wrzesień Festiwal Teatrów Ulicznych Toruń

2 lipca- 
13 sierpnia

Niedzielne koncerty 
chopinowskie z cyklu „Wakacje 
z Chopinem”

Szafarnia

2, 16, 30 lipca 
13, 27 sierpnia

XIX Mariackie Wieczory 
Kameralne w bazylice 
p.w. Wniebowzięcia NMP

Koronowo

7-8 lipca Busker Fest 2017 Bydgoszcz

7-8 lipca
13. Festiwal Wielka Gala 
Tenorów

Ciechocinek

7-9 lipca
41. Wielki Międzynarodowy 
Turniej Rycerski

Golub-Dobrzyń

7 lipca 
4 sierpnia

Arie na plaży „Ryszard Smęda 
Zaprasza”

Koronowo

8 lipca
Historyczny Pochód 
Borowiaków 

Tuchola

8-9 lipca XVIII Jarmark Jaszczurczy Chełmno

13-16 lipca
Mistrzostwa Europy U23 
w Lekkiej Atletyce

Bydgoszcz

14-15 lipca
21. Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów

Ciechocinek
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KALENDARZ WYDARZEŃ

14-15 lipca ART Ino Festiwal Inowrocław

15 lipca Przystań w kolorze blue
Nakło nad 
Notecią

15 lipca
III spotkanie z cyklu „Wieczór 
pod lipą”

Kłóbka

16 lipca 
13 sierpnia
9 września

XV Letni Festiwal „Muzyka 
w zabytkach Chełmna”

Chełmno

21-23 lipca 58. Dni Borów Tucholskich
Tuchola/Piła 
Młyn

22 lipca Rock Moto Festival
Radzyń 
Chełmiński

22-23 lipca Święto Królewny Anny Golub-Dobrzyń

23 lipca
XII Międzynarodowy Jarmark 
Ekologiczny „Jarmark 
z królewną Anną”

Brodnica

27-30 lipca 
XVI Festiwal Muzyka w Świetle 
Księżyca

Lubostroń

28 lipca 
25 sierpnia

XV Chełmińskie Wieczory 
Organowe

Chełmno

28-29 lipca
Inowrocławska Gala 
Operowo-Operetkowa

Inowrocław

29-30 lipca
XV Jarmark Cysterski i Bitwa 
pod Koronowem

Koronowo
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KALENDARZ WYDARZEŃ

29 lipca- 
6 sierpnia

XVIII Światowe Letnie Igrzyska 
Polonijne

Toruń

5 sierpnia Festiwal „Rap&Reggae Night” Brodnica

5-9 sierpnia
20. Jubileuszowy Festiwal 
Operowo-Operetkowy 

Ciechocinek

6 sierpnia
Festyn folklorystyczny 
„Wyzwoliny kośnika”

Kłóbka

11 sierpnia XVII Nocne Misteria Nadjeziorne Cekcyn

11-12 sierpnia Święto Toruńskiego Piernika Toruń

11-13 sierpnia
II Perspektywy – Nine Hills 
Festival

Chełmno

12-13 sierpnia
Mały Jarmark Rękodzieła 
w Wiosce Ginących Zawodów

Koronowo

12-15 sierpnia Festiwal Wisły

Włocławek
Nieszawa
Ciechocinek
Toruń

12-15 sierpnia Długi weekend w Silverado City Bożejewiczki

12 sierpnia 
23 września 

14 października
Wenecka Noc z Parowozami Wenecja

18-19 sierpnia
XII Cekcyn Electronic Music 
Festival

Cekcyn
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KALENDARZ WYDARZEŃ

18-20 sierpnia Harmonica Bridge Toruń

19 sierpnia
X Regaty Żeglarskie 
im. kpt. Tadeusza Ziółkowskiego 
o Puchar Burmistrza Koronowa

Koronowo

19-20 sierpnia Festiwal Smaku Gruczno

22-27 sierpnia Bella Skyway Festival Toruń

24-28 sierpnia
Światowy Festiwal Folkloru 
„Fathers` Village”

Chełmno

26 sierpnia Festiwal Smoczych Łodzi Włocławek

26 sierpnia
Heidekraut – inscenizacja 
historyczna

Wierzchucin

27 sierpnia
6. Półmaraton Uzdrowisko 
Ciechocinek

Ciechocinek

2 września Bałkański Festiwal Smaku Inowrocław

2-3 września Święto Śliwki Strzelce Dolne

9 września Janiogórski Festiwal Chleba Jania Góra

9-10 września
Festiwal Grup 
Rekonstrukcyjnych

Grudziądz

10 września
Bałabun, czyli Kociewskie  
Święto Ziemniaka

Świecie
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KALENDARZ WYDARZEŃ

10 września
Festyn folklorystyczny 
„Dobra gospodyni ma zawsze 
pełno w skrzyni”

Kłóbka

10 września
Festyn archeologiczny 
„Wehikuł czasu”

Wietrzychowice

16 września Święto Szlaku TeH²O Bydgoszcz

16 września
Jesień na Pałukach – Jarmark 
Sztuki Ludowej, Przegląd Kapel 
i Gawędziarzy Ludowych

Żnin

16 września
Najpiękniejsze miniatury 
muzyczne

Szafarnia

16-24 września
XXIII Festyn Archeologiczny 
BOGOWIE WOJNY

Biskupin

23 września Wielka Wioślarska Bydgoszcz

30 września W krainie pieśni i arii Szafarnia

7 października Wieczór z muzyką kameralną Szafarnia

12-15 
października

XXVII Międzynarodowy 
Zlot Kolei Wąskotorowych 

Wenecja-Żnin

14 października Jesienna mozaika muzyczna Szafarnia

49

ku
ja

w
sk

o
-p

o
m

o
rs

ki
e.

tr
av

el



Spis treści
str. 3-5

BORY TUCHOLSKIE 
Święty Gaj w Wierzchlesie, „Górnicza Wioska” Piła Młyn, 
Indianie w Wymysłowie

str. 6-8 BRODNICA 
Górzno

str. 9-11 BYDGOSZCZ 
Ostromecko, JuraPark Solec

str. 12-14 CHEŁMNO 
Kałdus i Starogród, Twierdza Chełmno

str. 15-17 CIECHOCINEK 
Raciążek, Ostrowąs, Nieszawa

str. 18-20
DOLINA DOLNEJ WISŁY 
Poledno, Zakamarki dobrego smaku: Gruczno, Strzelce Dolne, 
Topolno, Chrystkowo

str. 21-23 GOLUB-DOBRZYŃ 
Szafarnia

str. 24-26 GRUDZIĄDZ 
Geotermia Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Rulewo

str. 27-29
INOWROCŁAW 
Kalwaria Pakoska, Strzelno, Kruszwica, 
Mogilno na Piastowskim Szlaku, Krusza Zamkowa i Łojewo

str. 30-32
KORONOWO 
„Wioska Ginących Zawodów” Skansen Koronowo, 
Muzeum Ściśle Tajne w Tryszczynie

str. 33-35 NAKŁO NAD NOTECIĄ 
Runowo Krajeńskie

str. 36-38 PAŁUKI 
Lubostroń, Grochowiska Szlacheckie, Gąsawa

str. 39-41 TORUŃ 
Piwnice, Zamek Bierzgłowski

str. 42-44 WŁOCŁAWEK 
Kłóbka, Wietrzychowice

str. 45-49 KALENDARZ WYDARZEŃ

Zdjęcia: 
Markowski T., Pach D., Pawelec E., Pudełko D., Sadowska B., Zdunek W., 

zasoby K-POT i partnerów kampanii



Informacja
turystyczna

Brodnica 
Mały Rynek 4 
tel. 56 498 44 48 
it.brodnica.pl

Brześć Kujawski 
Al. Władysława Łokietka 1a, 
tel. 54 234 51 78 
brzesckujawski.pl

Bydgoszcz 
ul. Batorego 2 
tel. 52 340 45 50 
visitbydgoszcz.pl

Cekcyn 
ul. Szkolna 4 
tel. 52 334 75 76 
turystyka.cekcyn.pl

Chełmno 
ul. Rynek 28 
tel. 56 686 21 04 
chelmno.pl

Chełmża 
ul. Tumska 12 
tel. 725 316 554 
itchelmza.pl

Ciechocinek 
ul. Zdrojowa 2b 
tel. 54 416 01 60 
ciechocinek.pl

Grudziądz 
ul. Rynek 3-5 
tel. 56 461 23 18 
it.gdz.pl

Inowrocław 
ul. Królowej Jadwigi 3 
tel. 52 355 53 71 
visitinowroclaw.pl

Koronowo 
Pl. Zwycięstwa 22 
tel. 52 382 46 53 
koronowo.pl

Nieszawa 
ul. 3-go Maja 2 
tel. 54 283 81 26 
nieszawa.pl

Osie 
ul. Rynek 2 
tel. 52 332 95 68 
cit.gokosie.pl

Pakość, 
ul. Barcińska 11 
tel. 52 356 90 41 
kalwariapakoskapark.pl

Świecie 
ul. Kopernika 2 
tel. 795 114 893 
oksir.eu

Toruń 
Rynek Staromiejski 25 
tel. 56 621 09 30 
it.torun.pl

Tuchola 
ul. Podgórna 3 
tel. 52 334 21 89 
portal.tucholski.pl

Włocławek 
ul. Warszawska 11/13 
tel. 54 411 27 57 
osir.wloclawek.pl

Żnin 
Pl. Wolności 20 
tel. 52 303 14 81 
it.znin.pl





Kraina niezależnych miast, zróżnicowanych kulturowo przestrzeni 
i szanujących swą historyczną tożsamość ludzi. Kujawsko-Pomorskie 

wymyka się definicjom, zaskakuje i intryguje. Nie pozwala się sobą 
znudzić, odkrywając wciąż nowe oblicza. Ma w swym krajobrazie 
meandrujące rzeki, dzikie ostępy, piaszczyste leśne dukty, łagodne 

doliny, solne bogactwa, prehistoryczne osady, surowe gotyckie mury, 
strzegące tajemnic baszty. Miasta o bogatym kolorycie, z rozmachem 

kreujące teraźniejszość. Choć nauczone gospodarności, hołdujące 

technice i rzemiosłu, nie zapominają o swym, zapisanym przed 

wiekami w gwiazdach, dziedzictwie.

 

Odkryj zakaMARKI naszego regionu, budując własną konstelację 

podróży! Może być tajemnicza, jak Pałuki, pełna przygód, 

jak Bory Tucholskie; zachwycająca bogactwem smaków, 

jak Dolina Dolnej Wisły; w stylu slow, jak Pojezierze Brodnickie; 

gościnna, jak ziemia dobrzyńska; emanująca dobrą energią, 

jak kujawskie uzdrowiska; łagodna, jak Kociewie; fascynująca, 
jak Bydgoszcz; z ułańską fantazją, jak Grudziądz 

i sięgająca gwiazd, jak Toruń!

 
 

kujawsko-pomorskie.travel
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