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Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” Sezon 2022 

S T R  S Z P R Y C H A  
TRYPTYK ZE SZPRTYCHĄ – 28.05.2022 R. 

 

Fot.: 1(WK) - załadunek rowerów w Kobylnicy 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 28 

maja 2022 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20, od 

godziny 2:00. Planowany przyjazd do Starego 

Fordonu na godzinę 8:00. Transport sprzętu 

i uczestników w zależności od liczby uczestni-

ków odbędzie busem marki Mercedes, który po-

siada 20 miejsc, bądź autokarem przy min. 25 

uczestnikach, jednak nie więcej niż 30. 

Wpłaty potwierdzające udział uiszczamy jako 

darowiznę na cele statutowe do 31 marca 2022 r. 

Stowarzyszenie nie zwraca darowizn, nie ma też 

obowiązku szukania zastępstwa za osoby, które 

dokonają wpłat i zrezygnują z udziału w rajdzie 

rowerowym. 

CIEKAWOSTKA HISTORYCZNA – WIE-

ŻA WIDOKOWA W BORÓWNIE 

Z tego punktu obserwował sam Adolf Hitler 

przeprawę wojsk Wermachtu na wschodni brzeg 

Wisły w 1939 r. Łącząca dwa brzegi Wisły dro-

ga, która nigdy nie miała mostu, została przygo-

towana i utrzymywana w dobrym stanie ze 

względów strategicznych dla przeprawy promo-

wej lub pontonowej i tak jest do dziś. 

Przeprawa przez rzekę istniała tu od niepamię-

tnych czasów, na pewno zaś była już we wcze-

snym średniowieczu. W X i XI stuleciu była to 

piastowska strażnica strzegąca szlaku handlo-

wego wiodącego z Wielkopolski na Pomorze 

i wiślanej granicy z pogańskimi Prusami. 

W Borównie warto zobaczyć pietę. Ustawiona 

w 1923 r. przez rolnika Franciszka Geppusa, 

podczas okupacji została ukryta przed Niem-

cami pod ziemią. W 2004 r. ustawiono ją ponow-

nie. 

 

Fot.: 2 (Gazeta Pomorska) – wieża widokowa w Borównie 

 

Fot.: 7 (WK) - uczestnicy rajdu rowerowego „Szprycha w Starym Fordonie” – Wyspa Młyńska w Bydgoszczy – 2.06.2018 r. 

Wiślana Trasa Rowerowa – rowerem wzdłuż 

Wisły 

STARY FORDON W BYDGOSZCZY 

W Starym Fordonie pojawiliśmy się w 2018 r., 

gdzie naszym przewodnikiem był Damian 

Rączka, pasjonat historii regionu, wiceprezes 

Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. 

Dla osób, które ponownie przyjadą do miasta 

dwóch rzek, będzie to powtórne spotkanie. Stary 

Fordon od ostatniej naszej wizyty przeszedł 

gruntowną rewitalizację, rozpoczęła się budowa 

bulwarów nad Wisłą.  

 

Fot.: 8 (Robert Skiba) – Stary Fordon – budowa bulwarów nad 

Wisłą – stan z 2021 r. 

Umacnianie części nabrzeża Wisły w Starym 

Fordonie to początek budowy bulwarów nad 

rzeką w tej części Bydgoszczy. W ten sposób 

rozpoczęła się właśnie budowa nabrzeża w Sta-

rym Fordonie. To jeden z ważnych elementów 

rewitalizacji tej części miasta. Pierwszym było 

wyremontowanie ulicę Bydgoskiej, którą od-

dano do użytku w drugiej połowie sierpnia 2019 

r. Prace pochłonęły wówczas 6 mln zł. Teraz 

czas na kolejny etap prac – być może najważniej 

szych bo zmieniających istotnie kształt Starego 

Fordonu, który dzięki bulwarom nad Wisłą zbli- 

ży się do rzeki. Nowe nadbrzeże z bulwarem ma 

być bowiem miejscem służącym do wodowania 

i cumowania jednostek oraz wypoczynkiem 

mieszkańców.  

 

Fot.: 12 (WK) – most nad Wisłą – w tle widok na Stary Fordon 

– 2.06.2018 r. 

GÓRA ZAMKOWA W STAROGRODZIE 

Starogród to miejsce tzw. drugiej lokacji 

Chełmna. Sprowadzony na ziemię chełmińską 

zakon krzyżacki w 1232 roku wybudował tu za-

mek i założył miasto – Chełmno, przenosząc 

tym samym nazwę z pobliskiego grodu, leżą-

cego u podnóża Góry św. Wawrzyńca. W 1233 

roku Krzyżacy nadali miastu przywilej loka-

cyjny, tzw. prawo chełmińskie, które aż do 

XVIII wieku stanowiło wzorzec do lokowania 

225 miast (w tym Warszawy, Gdańska, czy To-

runia). Kiedy w 1242 r. w zamkowej kapli-cy 

umieszczone zostały relikwie św. Barbary, Sta-

rogród stał się popularnym miejscem piel-

grzymkowym w dawnym państwie zakonnym. 

Przed  wybuchem  wojny  trzynastoletniej  reli- 
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kwie wywiezione zostały do Malborka. Od tego 

czasu kult św. Barbary zaczął tu zanikać. 

 

Fot.: 3 (Łukasz Pilarski) - Góra Zamkowa w Starogrodzie z pa-

noramą na dolinę Wisły 

Dziś jedynym śladem po krzyżackim zamku jest 

Góra Zamkowa, na którą warto się wybrać, by 

nacieszyć oko malowniczą panoramą doliny Wi-

sły, jaka rozpościera się z jej szczytu. 

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

DOLNEJ WISŁY 

Okolice Chełmna stanowią teren o urozmaiconej 

powierzchni, bowiem tutaj Wysoczyzna Cheł-

mińska opada stromymi zboczami do doliny Wi-

sły. Ich wysokości dochodzą do 50 m, a nachy-

lenie 25-30 stopni. Tu i ówdzie są one porozci-

nane parowami, tworząc malownicze krajo-

brazy. Odsłonięte i silnie nasłonecznione stoki, 

gdzie temperatura podłoża w miesiącach letnich 

przekracza nawet 60º C, to dogodne miejsce dla 

rozwoju roślin kserotermicznych. Pięć z takich 

miejsc zostało uznanych za rezerwaty przyrody. 

 

Fot.: 4 (Wojciech Socha) - Zespół Parków Krajobrazowych Dol-

nej Wisły 

Są to: „Płutowo”, „Zbocza Płutowskie”, 

„Ostrów Panieński”, „Łęgi na Ostrowiu Panień-

skim”, „Góra św. Wawrzyńca”. 

CHEŁMNO – MIASTO NIE TYLKO DLA 

ZAKOCHANYCH  

Kiedy słyszycie ,,Miasto zakochanych”, jakie 

miejsce przychodzi Wam na myśl? Paryż z wie-

żą Eiffela? Może Werona i najsłynniejszy balkon 

angielskiej literatury? No a co powiecie na… 

polskie Chełmno? 

A czy wiecie, że Krzyżacy dokonali lokacji (aktu 

założenia miasta) Chełmna i Torunia, nie tylko 

w tym samym roku, ale i na podstawie tego sa-

mego dokumentu? Można więc powiedzieć, że 

to miasta bliźniacze. Na początku oba miasta 

rozwijały się równie prężnie i należały do 

Hanzy, inwestując w handel. Dopiero z czasem 

rozwój Chełmna stracił na impecie i wtedy to 

właśnie Toruń wyrósł na potężny ośrodek handlu 

i nauki. 

 

Fot.: 5 (PPG) – widok na rynek w Chełmnie z wieży kościoła 

Najcenniejszą wartością historyczną Chełmna, 

lokowanego w 1232 r. jest zachowany do dziś 

jego szachownicowy układ urbanistyczny, zu-

pełnie unikatowy w swoim rozmachu, z naj-

większym w północnej Polsce rynkiem 

(111×156 m) w centrum. 

 

Fot.: 9 - Średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta 

w Chełmnie wyróżnia się szachownicowym rozplanowanie ulic 

Największym i najłatwiej rzucającym się w o-

czy walorem jest monumentalny czerwony go-

tyk. Opasujące stare miasto mury obronne 

z XIV w. zachowane niemal w całości, opa-

trzone są w liczne baszty i wieże. Jedyna w pełni 

ocalała brama - Grudziądzka, przebudowana zo-

stała wraz z niegdysiejszym przedbramiem 

w renesansową kaplicę Matki Boskiej. Po obu 

jej stronach, w nieznacznym obniżeniu, gdzie 

dziś podziwiać można planty, znajdowała się 

w dawnych wiekach fosa. Drugą z bram jest 

Merseburska, jednak znacznie przebudowana, 

już w średniowieczu. 

Prócz średniowiecznych fortyfikacji Chełmno 

posiada wspaniały zespół gotyckich kościołów. 

W XIII i XIV wieku Chełmno przeżywało swój 

najświetniejszy okres; z tego czasu pochodzi 

znakomita część zabytków miasta. W centrum, 

pośrodku rynku, znajduje się ratusz z drugiej po-

łowy XVI wieku, należący do najpiękniejszych 

zabytków renesansu w Polsce, mieszczący obec-

nie Muzeum Ziemi Chełmińskiej.  

W panoramie miasta uwagę zwracają liczne 

wieże czerwonych, gotyckich kościołów, któ-

rych w Chełmnie zachowało się sześć. Są to: 

monumentalny kościół Wniebowzięcia NMP 

z XIII/XIV wieku, kościół św. Janów pocyster-

ski z XIII/XIV wieku, kościół św. Jakuba i Mi-

kołaja pofranciszkański z XIII/XIV wieku, ko-

ściół św. Piotra i Pawła podominikański 

z XIII/XIV wieku, zaliczany do najstarszych na 

Ziemi Chełmińskiej, kościół Ducha Św. poszpi-

talny z XIII/XIV wieku, od początku XIX wieku 

nie używany do celów kultowych, kościół św. 

Marcina z pierwszej połowy XIV w.  

Do ważnych obiektów zabytkowo-historycz-

nych należy także gmach dawnej Akademii 

Chełmińskiej, powołanej w 1386 roku jako filia 

Akademii Bolońskiej, na miejscu której w 1554 

roku powołano protestanckie gimnazjum. Po 

okresie średniowiecza Chełmno stało się mia-

stem prowincjonalnym, bez większego rozwoju. 

Dzięki zahamowanemu rozwojowi, także 

w XIX w., miasto nie uległo większym prze-

kształceniom. 

 

Fot.: 10 - Chełmno to także miasto zakochanych: w tutejszym 

kościele farnym znajdują się relikwie św. Walentego 

SPICHLERZE – PERŁA GRUDZĄDZA 

Atrakcje tutaj Cię zaskoczą. Jako jedno z nie-

wielu miast w Polsce, Grudziądz może się po-

chwalić doskonale zachowanymi spichlerzami 

z okresu średniowiecza. Rozciągają się na sze-

rokość całego starego miasta. Miejscowość była 

kiedyś bardzo ważnym punktem na handlowym 

szlaku wiślanym. Budynki tworzą zwartą grupę 

i wraz z murami miejskimi, które stanowiły ich 

dopełnienie, tworzyły system obronny. Spichle-

rze w Grudziądzu w 2017 roku zostały wpisane 

na listę Pomników Historii. 

 

Fot.: 13 (Osmol) – zespół spichlerzy w Grudziądzu 

W XIII wieku w Grudziądzu zbudowano zamek 

krzyżacki. Warownia ucierpiała szczególnie 

podczas potopu szwedzkiego. Do jego upadku 

przyczynił się również król pruski Fryderyk 

Wilhelm II, który nakazał rozebranie zamczy-

ska. Dzięki interwencji królowej pruskiej Lu-

izy, ocalono wieżę zamkową, która przetrwała 

do dziś. 

 

Fot.: 14 (Shutterstock) – Wieża Klimek 

W pobliżu ratusza i spichlerzy znajduje się po-

mnik, który zasługuje na uwagę. Rzeźba przed-

stawia ułana z dziewczyną w miłośnym uścisku. 

Pomnik powstał dla upamiętnienia działalności 

przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawa-

lerii. Autorem jest miejscowy artysta plastyk 

Ryszard Kaczor. Pomnik znajduje się w miej-

scu, gdzie w okresie I i II wojny światowej 

Niemcy ustawili drewnianą statuę Bismarcka. 

 

Fot.: 15 (Tomasz Guzowski) – Grudziądz - Pomnik ułana 

z dziewczyną 

Brama Wodna jest elementem łączącym mury 

miejskie ze spichlerzami. To jedyna brama 

miejska w Grudziądzu, która zachowała się do 

dziś. Wniesiono ją w XIV wieku, aby umożli-

wić przejście w kierunku zamku krzyżackiego. 

Brama w 1649 roku ucierpiała na skutek po-

żaru. Ponownie zniszczono ją w 1945 roku. 

Udało się ją jednak zrekonstruować i dziś jest 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytó-

wek miasta. 
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Fot.: 6 (Shutterstock) - Grudziądz - Brama wodna 

Rynek Główny w Grudziądzu otaczają kamie-

nice zrekonstruowane po II wojnie światowej. 

Do XVI wieku znajdowały się tu wyłącznie 

drewniane budynki, jednak wielokrotne pożary 

wymusiły zmianę materiałów budulcowych. Co 

ciekawe aż do XIX wieku dominowała w Gru-

dziądzu zabudowa jednopiętrowa. Później za-

częto ją podwyższać oraz zmieniać kształt da-

chów. Najsłynniejszym budynkiem przy Rynku 

Głównym jest kamienica pod łabędziem nazy-

wana tak od godła z tym ptakiem umieszczonego 

na elewacji. 

Z pierwotnego wyglądu rynku zachował się je-

dynie prostokątny kształt. Plac ma wymiary 54 

na 70 metrów. 

 

Fot.: 11 Patryk Kosmider) - Grudziądz -  Rynek Główny 

Wymieniając wyróżniające Grudziądz atrakcje 

nie można pominąć tej fantazyjnej fontanny. 

Znajduje się ona nieopodal Bramy Wodnej. Z ra-

cji dobrego położenia (tuż nad brzegiem Wisły) 

miasto od wieków odgrywało ważną rolę. Część 

mieszkańców zajmowało się flisactwem czyli 

spławianiem towarów na rzekę. Dla ich upa-

miętnienia powstała fontanna z rzeź-bą flisaka. 

 

Fot.: 16 (Shutterstock) – Grudziądz - Fontanna Flisaka 

ZAKOŃCZENIE 

Grudziądz jest zdecydowanie niedocenionym 

miastem na mapie Polski. Szkoda, bo to dosko-

nała propozycja na weekendowy wyjazd. Spo-

doba się szczególnie miłośnikom spacerów – do 

większości popularnych miejsc najlepiej do-

trzeć pieszo. Grudziądz atrakcje niewątpliwie 

ma i warto odwiedzić to miasto. Sami zoba-

czymy dlaczego. 
 

Opracował: Wojciech Kleban 

 

Mapa 1- orientacyjna trasa rajdu rowerowego – ok. 75 km 
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