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S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA W MIEŚCIE PIERNIKÓW – 27.05.2023 R. 

 

Fot.: 1 (WK) – Załadunek rowerów 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 27 

maja 2023 r. w Słupsku na ul. Dunikowskiego.  

Wpłaty potwierdzające udział uiszczamy po o-

trzymaniu informacji na wskazany przez siebie 

adres e-mail podczas rejestracji. Stowarzyszenie 

nie zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szu-

kania zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat 

i zrezygnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

Godzina wyjazdu zostanie podana uczestnikom 

rajdu rowerowego po dokonaniu rejestracji. 

WIŚLANA TRASA ROWEROWA 

 

Rysunek 1– Logotyp trasy 

Wiślana Trasa Rowerowa w wykonaniu woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego „powstała 

z myślą o zwiedzaniu miast ze wspaniałą historią 

oraz bliższym kontakcie z otaczającą rzekę na-

turą”. Jest to z pewnością odmienne podejście niż 

na odcinku śląskim czy małopolskim: szlak zo-

stał opracowany tak, aby turyści mogli zobaczyć 

jak najwięcej zarówno z kategorii „natura” (ma-

lownicze parki krajobrazowe, rezerwaty, po-

mniki przyrody…), jak i „zabytki” (kościoły, 

zamki, ruiny, spichrze, schrony…). Miejsc war-

tych polecenia na szlaku jest naprawdę mnóstwo! 

Długość jego prawobrzeżnej części wynosi 212 

km, a lewobrzeżnej 238 km. Trasa prowadzi od 

granicy województwa mazowieckiego w okoli-

cach Włocławka i Dobrzynia nad Wisłą, do gra-

nicy województwa pomorskiego w okolicach 

Grudziądza i Nowych. W przeważającej części 

szlak biegnie asfaltowymi drogami o niewielkim 

natężeniu ruchu. Szlak jest całkiem dobrze 

wkomponowany w sieć komunikacji publicznej, 

zwłaszcza część po zachodniej stronie rzeki. 

Szlak WTR na odcinku kujawsko-pomorskim 

ma status: ukończony. 

 

Fot.: 5 (WK) – Toruń - Żywe Muzeum Piernika 

Miasto piernika i Mikołaja Kopernika 

JESZCZE PRZED TORUNIEM 

Cała przygoda zacznie od śniadania o godz. 

7:00 rano w Swojskim Barze Fordon. Opu-

szczając Bydgoszcz przez Most Fordoński im. 

Rudolfa Modrzejewskiego skierujemy się 

w kierunku Ostromecka, które położone jest na 

prawym brzegu Wisły, zaledwie 2,5 km od 

dzielnicy Bydgoszczy – Fordonu. 

 

Fot.: 6 (WK) – Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku – 

2.06.2018 r. 

Niewątpliwie jednak dla turystów największą 

atrakcją w Ostromecku jest Zespół Pałacowo-

Parkowy, nad którym opiekę sprawuje miasto 

Bydgoszcz. Miano zabytku zyskał Pałac Stary 

(Mostowskich), zbudowany około 1730 r. 

w stylu saskiego rokoka (przebudowany pod 

koniec XIX w.), z sąsiadującym parkiem oraz 

tarasem widokowym. Odwiedzających zachwy-

ca także późnoklasycystyczny Pałac Nowy, 

wzniesiony w 1849 r. według projektu pra-

cowni Karola Fryderyka Schinkela, wraz z ze-

społem tarasów  i  mauzoleum  rodziny  Schön- 

born - Alvensleben oraz z dobudowanym 

w  XIX wiecznym Pałacykiem Myśliwskim. Za-

bytkowy park pałacowy, o powierzchni ponad 

35 ha, stanowi nie tylko wyjątkowe miejsce 

o charakterze kulturalnym i wypoczynkowo – 

rekreacyjnym, ale także posiada niezwykłe wa-

lory przyrodnicze. Skupia on bowiem ponad 

4500 drzew, z czego aż 64 uznanych zostało za 

pomniki przyrody. Na szczególną uwagę zasłu-

gują: XVIII-w. park włoski z tarasami w otocze-

niu Pałacu Starego oraz XIX-w. park krajobra-

zowy w stylu angielskim okalający od zachodu 

Pałac Nowy. 

 

Fot.: 9 (WK) – Nowy Pałac w Ostromecku – 2.06.2018 r. 

DOLINA DOLNEJ WISŁY 

Trzy rzeczy sprawiają, że Unisław jest wsią wy-

jątkową. Jego zasadniczym punktem jest ko-

ściół, Najstarsza część, zbudowana z granito- 
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wych kamieni, pochodzi z XIII wieku. Poza tym 

wokół piękne widoki i wąwóz. W Unisławiu od 

kryto ruiny zamku krzyżackiego. 

 

Fot.: 2 (toruntour.pl) - Unisław - widok na wąwóz i Dolinę Wisły 

Od Unisławia do samego centrum Torunia bę-

dziemy się poruszać drogą rowerową o na-

wierzchni asfaltowej, wytyczoną dawnym nasy-

pem kolejowym. Czyli podsumowując, czysta 

przyjemność i bezpieczeństwo. 

WIATRAK TYPU KOŹLAK 

Wiatrak w Bierzgłowie został wzniesiony 

u schyłku XIX wieku przez przodków rodziny 

Walterów, właścicieli młyna do 2008 r. W la-

tach 30. XX w. przebudowano dach i wyposa-

żono wiatrak w nowe skrzydła (śmigi). Wiatrak 

był czynny do 1958 r.  

 

Fot.: 3 (Andrzej Wójtowicz) - Wiatrak typu koźlak  w Bierzgłowie 

ZAMEK BIERZGŁOWSKI 

Zamek Bierzgłowski wzmiankowano w 1242 r. 

jako gród krzyżacki, wzniesiony prawdopodo-

bnie na miejscu grodu należącego do pruskiego 

rycerza Pipina, zdobytego przez Krzyżaków 

w 1236 r. 

 

Fot.: 4 (toruntour.pl) - Zamek Bierzgłowski 

Podczas zdobywania przez Polaków w 1410 r. 

spłonęło przedzamcze zamkowe. W 1454 r. za-

mek opanowany przez oddział Związku Prus-

kiego i częściowo zniszczony z rozkazu króla 

Kazimierza Jagiellończyka. 

Po przyłączeniu do Królestwa Polskiego na mo- 

cy Aktu inkorporacji ziem pruskich w 1454 r. 

zamek stał się siedzibą starostwa bierzgłow-

skiego, które najpierw drogą zastawu, a od 1520 

r. z nadania królewskiego (za zrzeczenie się 

pretensji Torunia do zamku i włości w Świeciu) 

było własnością Torunia i wchodziło w skład 

jego terytorium aż do 1840 r. Zamek jednak 

upada po pożarach w latach 1522, 1580, 1590, 

częściowo odbudowany w 1730 r. spalił się po-

nownie w 1782 r. Przebudowany w duchu neo-

gotyku w 1860 i 1909 r. Od 1933 r. z przerwą 

w czasach PRL (1950-1992) własność kurii bi-

skupiej chełmińskiej, od 1992 r. toruńskiej. 

Obecnie działa tu Diecezjalne Centrum Kul-

tury, a zamek można zwiedzać i Szprycha bę-

dzie wraz z przewodnikiem zaglądać w różne 

zakamarki zamku. 

TORUŃ – GRÓD KOPERNIKA 

W Starym Mieście spotkamy się z przewodni-

kiem, który wprowadzi nas w atmosferę miasta, 

opowiadając o historii Torunia, jego najciekaw-

szych atrakcjach oraz o Mikołaju Koperniku. 

 

Fot.: 7 (WK) – Toruń - Stare Miasto 

Nie może zabraknąć podczas naszej wizyty 

w Toruniu ważnego miejsca dla każdego tury-

sty, mianowicie Muzeum Podróżników im. 

Tony’ego Halika. Muzeum udostępniono zwie-

dzającym w 2003 r., w kamienicy przy ulicy 

Franciszkańskiej 9/11, a impulsem do jego po-

wstania był dar ponad 800 eksponatów kultur 

pozaeuropejskich przekazany mieszkańcom 

Torunia w roku 1999 przez Elżbietę Dzikow-

ską, znaną podróżniczkę i dziennikarkę. 

 

Fot.: 8 (Barbara Górecka) – Toruń - Muzeum Podróżników im. 

Tony’ego Halika 

PIERNIKI DLA KAŻDEGO 

Szprycha uczestniczy w każdych możliwych 

warsztatach. Tym razem odbędą się w Żywym 

Muzeum Pierników w Toruniu. To pierwsza 

tego typu interaktywna placówka w Europie. 

Istnieje od 2006 roku i mieści się w samym 

centrum miasta.  

Pierwsze piętro muzeum w magiczny sposób 

przenosi gości do średniowiecza, w którym – 

pod okiem Mistrza piernikarskiego i uczonej 

Wiedźmy Korzennej – poznają wszelkie rytuały 

związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie 

przygotują ciasto, by później, przy użyciu drew- 

drewnianych form, wypiec z niego toruńskie 

specjały. Drugie piętro muzeum przedstawia 

manufakturę z początku XX wieku, którą za-

rządza rodzeństwo Rabiańskich. Goście zoba-

czą tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny 

służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, 

kolekcję woskowych form, a każdy chętny bę-

dzie mógł za drobną dodatkową opłatą ozdobić 

piernik lukrem, biorąc udział w warsztatach de-

korowania prowadzonych przez artystkę ma-

larkę. 

 

Fot.: 10 (WK) – Toruń - Żywe Muzeum Pierników  

ZAKOŃCZENIE 

Ostatnim wydarzeniem wyprawy będzie wspól-

na obiadokolacja w kultowej Karczmie Gęsia 

Szyja na Starym Mieście. W biesiadnym na-

stroju dokonamy posumowania całego dnia, po-

dzielimy się odczuciami i wrażeniami. Tuż po 

posiłku pozostanie nam krótki spacer po roz-

świetlonej starówce i ostatnie pamiątkowe zdję-

cia. 

 

Fot.: 11 (KGS) – Toruń - Karczma Gęsia Szyja 

PS. Realizacja programu będzie uzależniona od 

dyscyplinowania grupy, pechowych awarii 

sprzętu i nieprzewidzianych okoliczności.  

Wyprawa nie wyczerpuje wszystkich atrakcji 

Torunia i okolic, więc zapewne jeszcze powró-

cimy. 

Parafrazują Tony’ego Halika mam nadzieję, że 

po wyprawie będzie można odnotować: „Tu by-

łam – Szprycha”.  

Opracował: Wojciech Kleban 

Źródło: 
Trasa STR „Szprycha”: Tahuna Tool 

www.velomapa.pl 

www.visitbydgoszcz.pl 

www.muzeum.torun.pl 

www.muzeumpiernika.pl 
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Fot.: 12 - Orientacyjna trasa rajdu rowerowego –ok. 55 km (może ulec zmianie) 
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