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Powiat toruński leży w sercu województwa kujawsko-pomorskiego, zielonym pierścieniem pól i lasów ota-
czając jedną z jego stolic – Toruń. Położenie na styku ziem chełmińskiej, dobrzyńskiej i Kujaw pozwala nam 
i naszym Gościom obficie czerpać z dziedzictwa i tradycji wielu kultur, na przemian splatanych i rozdzieranych 
przez burzliwe dzieje regionu. Historyczne miasto Chełmża oraz osiem malowniczych, zielonych gmin wiej-
skich: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka to świet-
ne miejsca zarówno do zamieszkania i wypoczynku, jak i do inwestowania. Żeby docenić walory powiatu to-
ruńskiego trzeba tu przyjechać, zachwycić się jego urodą i odetchnąć nadwiślańskim powietrzem. Lasy, rzeki, 
jeziora i żywa kultura Kujaw i Pomorza sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie: od atrakcji agroturystycz-
nych, odkrywania przeszłości w muzeach, izbach tradycji i gotyckich kościołach, poprzez czynny wypoczynek 
w stadninach, w kajakach, na rowerach czy z koszem na grzyby w ręku, aż po kąpiele i zabiegi w nowoczesnych 
spa. Wody, a wśród nich królowa polskich rzek – Wisła, zajmują istotne miejsce na zielonej mapie powiatu. 
Wędkarze i kajakarze od dawna doceniają walory naszych rzek – Wisły, Drwęcy oraz Strugi Lubickiej, a liczne 
jeziora to atrakcyjne miejsca dla żeglarzy oraz wszystkich miłośników wypoczynku nad wodą.
Ważnym bogactwem powiatu toruńskiego są jedne z najlepszych w Polsce gleb, dzięki czemu kwitnie produkcja 
i przetwórstwo żywości. To tu znajduje się kolebka rolnictwa ekologicznego w Polsce – u nas powstały pierw-
sze w kraju gospodarstwa produkujące certyfikowaną zdrową żywność. Na licznych imprezach organizowanych 
na terenie powiatu można jej skosztować i zaopatrzyć się w zdrowe produkty i lokalne, tradycyjne specjały.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.powiattorunski.pl oraz na www.facebook.com/PowiatTorunski.

Zapraszamy do powiatu toruńskiego! 

Mirosław Graczyk 
Starosta Toruński

Są takie miejsca, jak wchodząca dziś w skład powiatu toruńskiego ziemia chełmińska, w których można do-
tknąć historii. W 1228 roku Konrad Mazowiecki osadził tu Krzyżaków, by walczyli w jego imieniu z pogańskimi  
Prusami. Zakonnicy-rycerze jednak już wkrótce wystąpili przeciw potomkom księcia, budując nad Wisłą agresyw-
ne państwo. 
Przez osiem kolejnych wieków ziemie te doświadczały niełatwego, polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Po sekula-
ryzacji zakonu krzyżackiego powstały bowiem na tym samym terenie Prusy, przyszły rozbiorca Rzeczypospolitej. 
Dziś pamiątkami po tamtych wydarzeniach są liczne zabytki. Dlatego warto, na przykład, wsiąść na rower, by ja-
dąc wzdłuż pradoliny Wisły (której skłudzewska panorama zapiera dech w piersiach), ruszyć szlakiem gotyckich 
kościołów lub średniowiecznych twierdz.
Warto też odwiedzić dawne siedziby ziemian. W pałacu w Turznie, zaprojektowanym przez słynnego architek-
ta Henryka Marconiego, bywał Fryderyk Chopin. Nawra Sczanieckich była w czasie zaborów ostoją polskości, 
a w nieodległym Brąchnówku przyszedł na świat Stefan Łaszewski, pierwszy w odrodzonej Rzeczypospolitej  
wojewoda pomorski. 
Przede wszystkim trzeba jednak przyjechać do Chełmży. Nie tylko by skorzystać z uroków plaży i jeziora położo-
nego, dosłownie, w środku miasta, ale zobaczyć też tutejszą bazylikę konkatedralną. W jej wnętrzu znajdziemy 
nagrobki wielkich mistrzów krzyżackich, epitafia polskich biskupów chełmińskich, cenne zabytki sztuki: gotyku,  
renesansu i baroku. Podziwiać także można ołtarz błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego, zmarłe-
go w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Przyszły patron polskich harcerzy urodził się w Chełmży.
Kto chce poznać dzieje naszego narodu nie może pominąć powiatu toruńskiego. Tu historia jest na wyciągnięcie ręki.

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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W skład powiatu toruńskiego wchodzi miasto Chełmża oraz osiem gmin wiejskich: Chełmża, Czerni-

kowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka, które otaczają cen-

tralnie położony Toruń – siedzibę Starostwa Powiatowego. Ma to swoje dobre strony: bliskość To-

runia pozwala mieszkańcom powiatu korzystać z atrakcji i zasobów dużego miasta, a jednocześnie 

żyć w bezpośrednim kontakcie z naturą. Na swoje miejsce do życia powiat toruński wybrało ponad 

100 tys. ludzi i ich liczba wzrasta. Atutem powiatu jest bowiem także doskonała komunikacja – przez 

jego teren, oprócz kolei – przebiega nitka autostrady A1 oraz drogi krajowe. Dobrze rozwinięta jest 

również sieć dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych. Mieszkańcy doceniają także inne walory 

swojego powiatu: historię i zabytki oraz jego niematerialne dziedzictwo. Żyją bowiem na co dzień tuż 

obok gotyckich kościołów i ruin krzyżackich zamków, obok wybudowanych przez ziemian pałaców 

i niewielkich, zagubionych wśród starych parkowych drzew dworków. Obok dawnych ewangelickich 

zborów i mennonickich cmentarzy, przypominających im o ludziach, którzy 400 lat temu osiedlili się 

w dolinie Wisły, czyniąc ją żyzną rolniczą krainą. Liczba i różnorodność zabytków przyciągają rów-

nież turystów, którzy – jeśli akurat nie mają ochoty tropić śladów przeszłości – mogą spędzić czas 

na którymś z licznych szlaków prowadzących przez najpiękniejsze krajobrazowo miejsca powiatu.
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Toruń, siedziba władz powiatu, z powodzeniem reklamował się 

hasłem „gotyk na dotyk”. Jednak nie tylko w Toruniu można 

„dotknąć” gotyku – z gotyckich kościołów słynie cały powiat. 

XIII i XIV-wieczne świątynie (najstarsze pochodzą nawet z XII w.): 

w Chełmży, Grzywnie, Przecznie, Kiełbasinie, Czernikowie, Ro-

gowie, Biskupicach – niektóre niemal w całości zbudowane 

z polnych kamieni, są przykładem doskonale zachowanej śred-

niowiecznej architektury. Ślady zamku w Małej Nieszawce (któ-

ry był pierwszą murowaną warownią krzyżacką w Polsce) do-

strzeże dziś tylko wprawne oko archeologa, po zamku w Złoto-

rii pozostały malownicze ruiny, jednak wciąż można podziwiać 

ceglaną warownię w Zamku Bierzgłowskim. Bardzo ciekawe, 

choć mniej znane, są grodziska: w Steklinie, Grodnie czy po-

łożony niedaleko Czarnowa Kamieniec. Kopulaste wzniesienia, 

często z zachowanymi śladami wałów ziemnych, budowane 

w czasach kultury łużyckiej oraz we wczesnym średniowieczu 

są znakiem, że tereny dzisiejszego powiatu były zamieszkane 

już kilka tysięcy lat temu. W późniejszych wiekach architekto-

niczny krajobraz powiatu kształtowali natomiast właściciele 

ziemscy budujący tu swoje posiadłości rodowe. 

NASZE DZIEJE

toruński
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Niewiele pozostało 
po granicznej warowni w Złotorii, wybudowanej na polecenie króla Kazimierza Wielkiego 
w połowie XIV w. u ujścia Drwęcy do Wisły. Miała ona zabezpieczać granice 
ziemi dobrzyńskiej oraz kontrolować działania Krzyżaków w Toruniu.  
Na kartach historii zamek zaistniał jako miejsce podpisania I pokoju toruńskiego.  
II pokój toruński z kolei przypieczętował jego upadek – kiedy przestała istnieć  
granica na Drwęcy, zamek stracił swoje militarne znaczenie.
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Zamek w Zamku 
Bierzgłowskim 
to jedna z najstarszych obronnych budowli 
krzyżackich. Powstała w miejscu pruskiego grodu, 
zdobytego przez Krzyżaków w 1232 r. Do 1415 r. 
zamek był siedzibą konwentu. Składał się z zamku 
głównego oraz z przedzamcza. Zamek właściwy 
oddzielały od przedzamcza podwójne mury  
i szeroka fosa. W jednym skrzydle znajdowały się 
kapitularz i refektarz, w drugim mieszkania komtura  
i rycerzy zakonnych. Przedzamcze otaczały mury 
i fosy z mostem prowadzącym do wieży bramnej. 
Główne elementy zamku są do dziś zachowane  
w niezmienionej formie. W 1933 r. kupił go biskup 
chełmiński Stanisław Okoniewski. Biskup, właściciel 
największego prywatnego księgozbioru na Pomorzu, 
chciał podobno zapłacić za niego Biblią Gutenberga 
i dopiero raban jaki podniosła prasa, zapobiegł tej 
transakcji. W latach 1945-1992 zamek był własnością 
państwa; w 1992 r. odzyskała go toruńska kuria.  
Dziś mieści się w nim Diecezjalne Centrum Kultury.
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Wspaniale  
odrestaurowany wiatrak 
w Bierzgłowie ma trzy kondygnacje i 14 metrów wysokości. 
Zabytek, który liczy sobie około 150 lat, jeszcze do 1958 r. 
mełł mąkę przywożoną tu furmankami przez okolicznych 
rolników. W 2007 r. właściciele przekazali wiatrak wraz 
z otaczającą go działką na rzecz parafii w Bierzgłowie, 
która – dzięki unijnym dotacjom – przeprowadziła jego 
generalny remont. Podczas inwentaryzacji znaleziono 
datowaną belkę z napisem „Piotr Jasinowski, 1867 rok”, 
poświadczającą wiek wiatraka. Będąc już w Bierzgłowie, 
warto choć na chwilę zajrzeć do kościoła: zbudowany 
z polnych kamieni i cegły na przełomie XIII i XIV w. 
zaliczany jest do najstarszych budowli sakralnych  
ziemi chełmińskiej.
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Grodzisko Zławieś
We wczesnym średniowieczu ziemie należące dziś do powiatu toruńskiego  
były gęsto zaludnione. Świadczą o tym grodziska – pozostałości po grodach  
lub osadach obronnych, z zachowanymi śladami wałów. Grodzisko w Czarnowie, 
tzw. szańce, było wykorzystywane jeszcze w XIX w. przez armię pruską,  
a potem rosyjską. 
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Odłamki naczyń 
ceramicznych, 
fragmenty glinianych form odlewniczych do wyrobów  
z brązu, tygielek ceramiczny, narzędzia z poroża  
i kości, ciężarki tkackie, przęśliki – w Grodnie 
koło Chełmży archeolodzy odnaleźli wiele przedmiotów 
dokumentujących toczące się tu przed wiekami życie. 
Grodno uznano za relikt grodziska z czasów 
kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza.  
Dalsze badania potwierdziły, że istniało tu osiedle 
obronne kultury łużyckiej, potem osada otwarta  
z wczesnego średniowiecza (X/XI–XII w.) i wreszcie 
osada późnośredniowieczna. Półwysep przy zachodnim 
brzegu Jeziora Grodzieńskiego, położony około 500 m  
na południe od zabudowań miejscowości Grodno,  
tętnił zatem życiem…
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Dzieje Chełmży 
od początku związane są z Kościołem. Przez kilka 
wieków Chełmża była stolicą i własnością biskupstwa 
chełmińskiego, ustanowionego w 1243 r.  
Pierwszy biskup chełmiński wybrał na siedzibę nowej 
diecezji chełmińskiej małą osadę Łoza – późniejszą 
Chełmżę. Nie chciał rezydować w Chełmnie, by uniknąć 
bezpośrednich wpływów Krzyżaków, którzy przebywali 
w pobliskim Starogrodzie. I choć biskupi wkrótce 
wybudowali dla siebie nową rezydencję w Lubawie, 
stolicą diecezji nadal pozostawała Chełmża.
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W konkatedrze pw. Trójcy Świętej
pochowanych jest kilku wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego, m.in. Zygfryd von Feuchtwangen, który przeniósł 
stolicę Zakonu z Wenecji do Malborka. Pochowano w niej także błogosławioną Jutę, średniowieczną mistyczkę 
i „siostrę ubogich”. Grób patronki dzieł miłosierdzia był w miejscu, gdzie do dziś znajduje się poświęcona jej kaplica.
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Stefan Wincenty 
Frelichowski, 
urodzony w Chełmży, dziś błogosławiony Kościoła 
katolickiego, zanim został kapłanem był harcerzem.  
W szeregi harcerstwa wstąpił w 1927 r. jako 14-letni 
uczeń gimnazjum. Działał w nim dalej, będąc 
klerykiem Seminarium Duchownego w Pelplinie.  
Jako komendant opiekował się miejscowymi  
drużynami harcerskimi. 

Daj mi Panie łaskę, bym żywo ocenił Twą wolę, 
bym poznał jasno, czy jestem powołany. (…) 
Bądź chwała Tobie, niech to będzie żywym moim 
ideałem, celem pracy na każdym stanowisku,  
a szczególnie na stanowisku kapłana.  
Daj mi łaskę nim zostać.

Pan wysłuchał tej modlitwy… 

Modlitwa bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
http://asd.poznan.pl/powolanie/modlitwa/ 
modlitwy-zwiazane-z-powolaniem.
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Po święceniach 
kapłańskich
Stefan Wincenty Frelichowski, już jako wikariusz 
przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Toruniu,  
za pozwoleniem władzy duchownej objął 
funkcję kapelana Chorągwi Pomorskiej ZHP.  
Działalność księdza Stefana przerwała wojna: 
najpierw areszt, potem obozy; przebywał w nich 
ponad pięć lat. Zmarł w 1945 r., dwa miesiące 
przed wyzwoleniem obozu w Dachau.
W 1999 r. został beatyfikowany przez papieża 
Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Torunia. 
Druh i kapłan Frelichowski jest patronem 
polskich harcerzy.
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Na XIX-wiecznym cmentarzu w Chełmży, 
który powstał w miejscu średniowiecznego kościoła pw. św. Jerzego, rozebranego w 1827 r., znajduje się grobowiec 
sławnego rodu rycerskiego: Zawiszów herbu Sulima. Spoczywają w nim potomkowie rodziny Sczanieckich z Nawry 
(pałac w Nawrze był w czasie zaborów ostoją polskości) oraz Zawiszów Czarnych z Warszewic.  
Mauzoleum zbudowano w 1879 r. Jest bogato zdobione, a na frontonie widnieją herby nawiązujące  
do bitwy pod Grunwaldem.
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W Zajączkowie stoją ruiny 
zabytkowego gotyckiego kościółka pw. św. Jana Chrzciciela.  
Zbudowany w XIII w. z polnych kamieni miał jedną nawę, zakrystię i kruchtę,  
a na wieżyczce wisiały trzy dzwony. Trudno sobie dziś dokładnie wyobrazić  
wygląd kościoła patrząc na ruiny. Umożliwia to tablica, która przedstawia go  
w latach świetności, kiedy był nie tylko miejscem kultu religijnego,  
ale i centrum życia wsi. 
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Czasy średniowiecza 
pamięta również kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie. Zbudowana z kamieni i cegieł  
jednonawowa świątynia z przełomu XIII i XIV w. jest jednym z najstarszych gotyckich kościołów ziemi chełmińskiej.  
Cennymi elementami jego wyposażenia są m.in. gotycka rzeźba św. Jana i ceramiczne średniowieczne figurki świętych.
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Pod oknem 
prezbiterium 
widnieje XIV-wieczny fryz przedstawiający dwugłowego 
jelenia. Można zobaczyć go z zewnątrz, od strony 
cmentarza, na którym stoi neoklasycystyczny grobowiec 
rodu Schedlin-Czarlińskich, dawnych właścicieli 
Brąchnówka. W Brąchnówku przetrwał wybudowany 
przez Czarlińskich dwór, dziś będący własnością gminy 
Chełmża.  
Urodził się w nim pierwszy wojewoda pomorski II RP 
Stefan Łaszewski, pełniący swoją funkcję w latach 
1919-1920. Opodal dworu stoi poświęcona mu  
tablica pamiątkowa.
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Zainteresowani historią powiatu nie ominą Olęderskiego 
Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – przedsta-
wia on dzieje holenderskich osadników, którzy żyli tutaj 
przez cztery stulecia. Zwiedzając skansen można odnieść 
wrażenie, że dawni mieszkańcy wyszli ze swoich domów 
tylko na chwilę… Warto wybrać się również do Regionalnej 
Izby Historii i Tradycji w Łysomicach oraz do prywatne-
go, interaktywnego Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 
w Grębocinie, które mieści się w XIII-wiecznym kościele 
pw. św. Barbary. Przez cały rok organizowane są w nim 
warsztaty drukarskie, piśmiennicze i papiernicze. Cen-
trum Edukacji Młodzieży im. księdza Jerzego Popiełuszki 
w Górsku przybliża – i nieustannie przywraca – pamięć 
o ks. Jerzym Popiełuszce. W Centrum znajduje się też sala 
kinowo-teatralna, boisko sportowe i muzeum regionalne. 
W pałacu w Skłudzewie już od ponad ćwierć wieku działa 
Fundacja Piękniejszego Świata, która organizuje warsztaty 
plastyczne, plenery dla dzieci i młodzieży oraz spotkania 
lokalnych artystów. W świat Gwiezdnych wojen fani sagi 
przenoszą się z kolei w Grabowcu; jedna z ulic nosi – po-
twierdzoną certyfikatem! – nazwę Obi-Wana Kenobiego. 

ZAPRASZA

toruński
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Olęderskie zagrody 
z Gutowa, Niedźwiedzia i Kaniczek – każda z nich przedstawia inny fragment świata  
mennonitów, którzy osiedlając się w dolinie Wisły, zamienili nowe otoczenie 
w małą Holandię. Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to pierwsze 
i jedyne do tej pory w Polsce muzeum budownictwa mennonickiego na wolnym powietrzu.
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Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Małej Nieszawce to dawna kaplica mennonitów. Drewniany zbór wybudowali w 1890 r. – na szczycie dachu 
znajduje się chorągiewka z datą jego powstania. Wzniesiony na planie prostokąta, cechuje się charakterystyczną  
dla religii protestanckiej prostotą. Do końca II wojny światowej był jednym z głównych ośrodków życia 
tej społeczności. Dziś jest świątynią katolicką.
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Pola w kształcie pasów, 
ułożone prostopadle do drogi, oddzielone od siebie 
rowami odwadniającymi. Po obu stronach drogi domy, 
tuż obok Wisła – Wielka Nieszawka, wieś należąca 
do gminy Wielka Nieszawka, to dobre miejsce 
do zamieszkania. Wiedzieli o tym mennonici, 
którym pozwolono zasiedlić podmokłe połacie łąk 
wzdłuż rzeki. Z dawnych spisów ludności wynika, 
że w 1864 r. w Wielkiej Nieszawce i przyległych 
osadach mieszkało ich 118. Tereny nad Wisłą 
zostały przez przybyszów pocięte dziesiątkami 
kanałów, pozwalających kontrolować kaprysy 
wielkiej rzeki. Do dziś służą one mieszkańcom. 
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Centrum Sportu  
i Rekreacji Olender
jest jednym z największych tego typu obiektów  
w regionie. Jego główną atrakcją jest aquapark  
z basenem sportowym, pływalnią rekreacyjną, 
zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci, jacuzzi i kompleksem 
saun. Jednak sporty wodne to nie wszystko: jest tu też 
strzelnica, kręgielnia, bilard, siłownia, klub fitness  
oraz sala do ćwiczeń gimnastycznych. Centrum spa 
oferuje różnorodne zabiegi pielęgnacyjne, a hotel –  
30 pokoi w standardzie trzygwiazdkowym. 
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Podróż 
przez powiat toruński
Ko-Piernikiem? Czemu nie – organizuje ją Biuro Turystyki 
Kolejowej TurKol; to jeden z projektów Instytutu Rozwoju 
i Promocji Kolei. Pociąg prowadzony przez zabytkowy 
parowóz wyjeżdża ze stacji Toruń Miasto i przez Chełmżę, 
Unisław, Bydgoszcz Wschód jedzie do Bydgoszczy 
Głównej. Trasa powrotna prowadzi przez Solec Kujawski 
do stacji Toruń Główny. Taka podróż trwa kilka godzin,  
nie tylko z powodu odległości jaka dzieli dwie kujawsko- 
-pomorskie stolice, lecz również dlatego, że organizatorzy 
zapewniają uczestnikom wiele dodatkowych atrakcji.
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Żelazka z duszą 
nad nimi monidło, narzędzia rolnicze przy pomocy których chłopi uprawiali ziemię, gabloty z glinianymi naczyniami, 
zbiór dawnych aparatów fotograficznych, przeniesiony prosto z XIX w. kącik szkolny – wszystko to obejrzeć można  
w Muzeum Regionalnym w Górsku, które jest częścią Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki.
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Przewrócony, 
oparty ramieniem o ziemię betonowy krzyż 
stoi w Górsku przy drodze krajowej nr 80. 
Wskazuje miejsce, w którym funkcjonariusze SB 
porwali księdza Jerzego Popiełuszkę.
Pomnik-krzyż od wielu lat jest odwiedzany przez 
pielgrzymów, którzy pragną oddać hołd bestialsko 
zamordowanemu kapelanowi „Solidarności”. 
Żywym pomnikiem jego pamięci jest natomiast  
Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki, 
które powstało w ramach projektu „Szlak męczeństwa 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Centralną częścią 
kompleksu jest multimedialne muzeum. 
Część wystawy jest poświęcona matce 
ks. Jerzego – Mariannie.
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Liczne zdjęcia dokumentujące życie,
pracę duszpasterską i działalność księdza Jerzego jako kapelana „Solidarności”, kompletne zbiory jego kazań  
udostępnione w interaktywnej instalacji przypominającej ambonę, sutanna, którą miał na sobie  
w dniu śmierci – przejmujące świadectwa życia i śmierci człowieka, który „zło dobrem zwyciężał”.  
Wizyta w Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki nikogo nie pozostawia obojętnym.
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Farma fotowoltaiczna 
w gminie Czernikowo wygląda futurystycznie:  
cała instalacja składa się z 16 tys. paneli.  
Uruchomiona w 2015 r. farma wytwarza energię 
elektryczną bezpośrednio z promieniowania 
słonecznego. Roczna produkcja energii przez tę 
zajmującą powierzchnię 24 tys. m2, największą 
w Polsce elektrownię fotowoltaiczną, wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania około 1600 gospodarstw 
domowych. Elektrownia nie zanieczyszcza powietrza, 
nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu. 
Dla porównania elektrownia konwencjonalna 
przy tej wielkości rocznej produkcji wyemitowałaby 
do atmosfery około 3 tys. ton dwutlenku węgla.
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Sięgnąć gwiazd 
Choć istnieje powszechne przekonanie, że tradycje 
astronomiczne Torunia sięgają czasów Kopernika,  
to profesjonalna astronomia powstała w mieście dopiero 
z chwilą utworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  
w 1945 r. Ale to właśnie imię wielkiego astronoma było 
magnesem, który przyciągnął tu naukowców z Wilna: 
Władysława Dziewulskiego, Wilhelminę Iwanowską  
i Stanisława Szeligowskiego. Dzięki nim właśnie 
powstało Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach – 
naukowy ośrodek uniwersytecki, który kształci 
również studentów. Od lat 50. cieszy się ono ogromną 
popularnością: największy w Polsce i w środkowej 
Europie radioteleskop o średnicy 32 metrów pozwala 
sięgnąć gwiazd... Rocznie toruńscy astronomowie 
przyjmują tu ponad 10 tys. odwiedzających. 
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Mikołaj Kopernik
 Astronom na wieży patrzy na gwiazdy.
Ręka jego chłodna ujmuje cyrkiel, który wszechświat mierzy.

Dziś astronomowie, naukowcy i ci wszyscy, którzy chcą obejrzeć  
„Drogi Mleczne, Plejady i Wagi”, jadą do podtoruńskich Piwnic. 
Młodzież i dzieci zaprasza natomiast Astrobaza w Złejwsi Wielkiej.

Fragment wiersza Władysława Broniewskiego Kopernik
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Festiwal Wisły
to cztery dni spędzone z królową polskich rzek latem 2017 r.,   
podczas Roku Rzeki Wisły, między jej 675 a 735 kilometrem – 
czyli między Włocławkiem a Toruniem.
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To rzeka wybiera łodzie 
– mówili francuscy goście Festiwalu Wisły.  
I coś w tym jest. Podobno, aby zrozumieć Wisłę, trzeba 
koniecznie popłynąć nieszawką na żaglu w górę rzeki,  
i to krętą trasą między przykosami. Łodzie nieszawskie, 
tzw. nieszawki – o charakterystycznie zadartych 
dziobach, były typowe dla tego odcinka Wisły.  
Nadawały się i do połowu ryb, i do zajęć gospodarskich. 
Ale nie tylko nieszawki widywano dawniej na Wiśle: 
pływały nią szkuty, galary i baty (którymi kiedyś 
spławiano towary), zygi i olęderki, a także mniejsze 
łodzie – lejtaki, służące głównie do łowienia ryb.



�0 �1

Zlot 38 drewnianych statków rzecznych i łodzi 
był dotąd największym – i pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Wisła w dniach Festiwalu ożyła,  
ożywiło się też jej nabrzeże. Można było obejrzeć dzienne i nocne parady statków, kibicować pływakom 
przeprawiającym się wpław przez rzekę w asyście klubu Toruńskich Morsów, albo zbudować  
własne czółno z pnia topoli na warsztatach dłubankowych.
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Ta wyjątkowa impreza 
była nie tylko okazją do spotkania z najważniejszą  
dla Polaków rzeką, ale także z nadrzeczną kulturą,  
z ludźmi budującymi drewniane łodzie, które dawniej 
pływały po Wiśle. Była także prezentacją nadwiślańskich 
smaków – od nalewek po tradycyjny chleb, sery  
i powidła. Na Festiwal przypłynęły załogi z całej Polski:  
z Sandomierza dubas „Sandomierka” i bat „Zoraza”, 
flisacy z Ulanowa dopłynęli na tratwach, flis kaszubski 
na katamaranie. Dotarła ekipa Litwinów z Narodowej 
Ekspedycji, Francuzi znad Loary, którzy rzekami  
i kanałami Europy płynęli cały miesiąc i zespół  
z fundacji Szerokie Wody. Galar „Św. Elżbieta” 
występujący w roli statku pocztowego przywiózł 
korespondencję, stemple pocztowe i pocztówki 
Roku Rzeki Wisły.
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Niezwykłe oświetlenie 

staromiejskich murów, światło padające 
na wiślany nurt, na statki i łodzie pod żaglami, fajerwerki 
na tle panoramy Torunia, do tego nastrojowa muzyka – 
to jeszcze nie Bella Skyway Festival, ale widowisko 
światło-woda-dźwięk kończące Festiwal Wisły.  
Połączenie nowoczesnej formy artystycznej 
i technologii z historią i tradycją rzeczną.



10� 10�

W lustrze Wisły
przeglądają się budynki średniowiecznego Starego Miasta…  
Ta rzeczna panorama Torunia jest jego znakiem rozpoznawczym.  
Można ją podziwiać ze specjalnie przygotowanego w tym celu tarasu – 
punktu widokowego, który ulokowano na Kępie Bazarowej – wyspie  
naprzeciw Bramy Mostowej.
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Toruńskie Morsy
Niestraszna im zimna woda, śnieg czy mróz – Toruńskie Morsy twierdzą,  
że każdy może zaznać zimnej, bardzo zimnej kąpieli w morzu, 
jeziorze czy rzece bez uszczerbku na zdrowiu.  
Podobno wystarczy raz się przełamać i wskoczyć raźnie w przerębel!
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Moc jest z nami!
Mroczny Lord Vader podążający na czele ubranych 
w białe pancerze szturmowców… To nie jest plan 
filmowy kultowych Gwiezdnych wojen a podtoruński 
Grabowiec – jedyna miejscowość na świecie, w której 
ulica nosi imię bohatera sagi Star Wars: Obi-Wana 
Kenobiego. Nazwa ulicy potwierdzona jest nawet 
certyfikatem wytwórni Lucasfilm Ltd.  
Z wymawianiem nazwy ulicy kłopot mieli mieszkańcy 
i listonosze, którzy musieli ją dokładnie literować.  
Dziś do Grabowca przyjeżdżają tłumy fanów sagi 
w różnym wieku… po „selfie” z nazwą ulicy w tle.



110 111



112 113



11� 11�



116 11�

Najcenniejsze skarby natury chronią rezerwaty: „Las Piw-
nicki” – jeden z najstarszych w Polsce – w którym rosną 
300-letnie dęby i 200-letnie sosny oraz „Rzeka Drwęca” – 
najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce, utworzony 
dla ochrony ryb łososiowatych. Przez powiat toruński 
przepływa 17-kilometrowy odcinek tej niezwykle ciekawej 
rzeki. Na turystów, także na wędkarzy i amatorów spor-
tów wodnych, czekają liczne w powiecie jeziora, zarów-
no te największe, ze strzeżonymi kąpieliskami i plażami 
(m.in. Chełmżyńskie, Grodzieńskie, Kamionkowskie, 
Głuchowskie), jak i zagubione wśród lasów niewielkie 
oczka wodne (np. Dzikowskie) – jakby przeznaczone 
dla tych, którzy szukają odpoczynku z dala od zgiełku. 
Ponad 1/3 powierzchni powiatu stanowią lasy, które moż-
na przemierzać pieszo, rowerem albo konno, a przygoto-
wane specjalnie dla odwiedzających szlaki turystyczne, 
ścieżki edukacyjno-przyrodnicze oraz miejsca piknikowe 
wprost zachęcają do wypoczynku na łonie przyrody.

PRZYRODA

toruński

Zielenią się, złocą pola uprawne, 
wśród morenowych pagórków połyskują tafle jezior zajmujących 
wydłużone niecki, wiją się wstęgi rzek, a wśród nich Wisła,  
która przepływając przez powiat toruński, dzieli jego gminy  
na prawo- i lewobrzeżne.
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Nad brzegami Wisły,
na wilgotnych i mokrych siedliskach gniazda budują ptaki wodno-błotne. Wisła zimą jest atrakcyjna zwłaszcza  
dla kaczek – zimuje ich tutaj nawet kilka tysięcy. Dla bielaczka, gągoła czy nurogęsi to jedno z ważniejszych  
zimowisk w Polsce.
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Wisła nie bez powodu 
nazywana jest ostatnią dziką rzeką Europy: nadwiślańscy 
wędkarze zdążyli już przyzwyczaić się do pluskających  
w jej wodach fok szarych. Ten zagrożony gatunek 
zamieszkuje głównie południowy Bałtyk. Foki migrują  
w górę rzeki, by znaleźć pożywienie i miejsce na odchowanie 
potomstwa. Wisłę, jej dolinę i nabrzeża, oprócz 
tych sympatycznych ssaków licznie zasiedlają ptaki:  
dolina Wisły stanowi teren lęgowy dla około 180 ich 
gatunków. Jest też ważną ostoją dla ptaków migrujących 
i zimujących. W okresie lęgowym mieszkają tu bieliki, 
nurogęsi, rybitwy białoczelne i rzeczne, zimorodki, 
ostrygojady. Spotkać można również derkacza, 
mewę czarnogłową czy sieweczkę rzeczną.



132 133



13� 13�



136 13�



13� 13�



1�0 1�1



1�2 1�3

Bezcennym  
skarbem przyrody 
gminy Czernikowo jest „Zielona Kępa”, obszar 
chroniony położony na Wiśle, z ostoją wilków, 
żeremiami bobrów oraz gniazdami bielików. 
Krajobraz tej gminy kształtują nie tylko Wisła  
i nadwiślańskie pejzaże. Przepływa tędy, 
meandrując, rzeka Mień, która wbija się klinami  
w piaszczyste tereny leśne o urozmaiconej rzeźbie, 
tworząc malownicze zakola. Wędrując pieszym 
szlakiem wzdłuż jej brzegów natknąć się można 
na żeremia i rozlewiska stworzone przez bobry 
budujące tamy. Liczne są tu polodowcowe jeziora 
– Steklińskie, Liciszewskie czy Kijaszkowskie.
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Zielona Kępa
jest wyspą na Wiśle położoną pomiędzy starym  
i nowym nurtem rzeki. Oddziela ją od lądu starorzecze 
zwane Martwą Wisłą. Jest całkiem spora – 
jej powierzchnia wynosi prawie 250 hektarów. 
Wyspa jeszcze na początku XX w. była zamieszkana. 
Do dziś zachowały się na niej resztki wału 
przeciwpowodziowego, na którym chronili się 
mieszkańcy podczas powodzi. Przez większość roku 
wyspa jest niedostępna ze względu na wysoki 
poziom wód rzeki. Jest miejscem występowania 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt i jako użytek 
ekologiczny podlega ochronie. Znaleźć tu można 
gatunki umieszczone w Czerwonej księdze roślin  
i na Czerwonej liście roślin i grzybów.
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Dybowska Dolina Wisły
obejmuje odcinek Wisły wraz z terenami zalewowymi 
między Dybowem w powiecie toruńskim a Przyłubiem  
w powiecie bydgoskim. Program Natura 2000 chroni tu 
fragment Wisły jako dużej nizinnej rzeki z piaszczystymi 
ławicami, kępami, ciągami starorzeczy. Celem tej ochrony 
jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i występujących 
na ich terenie roślin i zwierząt. Cenna roślinność porasta 
ławice i wyspy połączone ze stałym lądem XIX-wiecznymi 
groblami. Część terenów nadrzecznych pokrywają 
ziołorośle, traworośle i pomnikowe czarne topole.  
Na zabagnionych fragmentach doliny rosną łęgi olszowo- 
-jesionowe. Obszar Dybowskiej Doliny Wisły jest miejscem 
występowania wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem 
zwierząt – takich jak bóbr europejski, wydra europejska, 
kumak nizinny, minóg rzeczny, łosoś szlachetny 
czy boleń. Odnotowano tu także 23 gatunki ptaków 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej  
(lęgowe i migrujące).
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Jezioro Chełmżyńskie,
jedno z największych na Pojezierzu Chełmińskim, 
pozostawił po sobie cofający się lodowiec. Ma ono 
kształt rynny, powierzchnię prawie 300 hektarów  
i głębokość dochodzącą do 27 metrów. Z uwagi  
na obfitość ryb – sandaczy, szczupaków, okoni, leszczy, 
płoci, karpi, tołpyg i troci jeziorowych – jezioro pełni rolę 
całorocznego łowiska wędkarskiego.
Lubią je nie tylko wędkarze – Jezioro Chełmżyńskie 
stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych 
Chełmży. Można tu poplażować i popływać,  
nie oddalając się zbytnio od centrum miasta, jak również 
uprawiać różne dyscypliny sportów wodnych: żeglarstwo, 
kajakarstwo czy kajakpolo. W roku 2017 odbyły się tam 
Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie 0-125.
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Ustronie
to trochę myląca nazwa kąpieliska w Chełmży. Dostrzec je bowiem można 
już z chełmżyńskiego Rynku. Wystarczy tylko przejść ulicą Łazienną  
lub którąś z uliczek do niej równoległych – i plaża miejska zaprasza.  
Niedawno zrewitalizowana, piaszczysta, z pomostami i wypożyczalnią 
sprzętów wodnych – stanowi świetne miejsce do aktywnego wypoczynku.
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Piaszczysta plaża, jezioro, sosnowy las…
takie widoki niezmiennie kojarzą się z latem. Mieszkańcy powiatu toruńskiego 
chętnie spędzają słoneczne dni nad Jeziorem Kamionkowskim.  
Znajduje się tu ośrodek wypoczynkowy z punktami gastronomicznymi  
oraz kompleksem rekreacyjnym. Do dyspozycji gości są domki letniskowe 
i pole biwakowe; można wypożyczyć kajak, łódkę albo rower wodny. 
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Mówiąc: poligon, 

myśli się przeważnie o zdewastowanej przyrodzie,  
o rozjechanych gąsienicami czołgów leśnych duktach…  
Nic bardziej mylnego: w 2014 r. sieć Natura 2000 
wzbogaciła się o nowy obszar siedliskowy –  
Wydmy Kotliny Toruńskiej, obejmujący tereny czynnego 
poligonu wojskowego. Obszar ten charakteryzuje się 
wyjątkową wartością przyrodniczą z powodu występowania 
cennych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie 
Siedliskowej i Ptasiej. Toruński poligon służy głównie 
żołnierzom Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia  
im. generała Józefa Bema w Toruniu, bywa również 
terenem ćwiczeń wojsk NATO (Dragon, Anakonda).  
W dzień na poligonie ćwiczy wojsko, a nocą i wczesnym 
rankiem „manewry” prowadzą mieszkające tu zwierzęta. 
Unikatowa szata roślinna i ogromne połacie wrzosowisk 
przyciągają rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki 
owadów – spotkać tu można np. uznanego w Polsce  
za wymarłego ponowczyka szarańczakowca – wpisane 
do Czerwonej księgi lub na Czerwoną listę pająki jak 
np. strojniś nadobny i poskocz krasny, chronione wilki  
i niewielkie, objęte ścisłą ochroną ptaki – lelki.
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