ZABYTKI HISTORIA KULTURA ROZRYWKA NOCLEGI

GRUDZIĄDZ NA WEEKEND
PRZEWODNIK

O Grudziądzu

Dojazd

>>> miasto na prawach powiatu
>>> w województwie kujawsko-pomorskim
>>> położone na Pomorzu Nadwiślańskim
>>> w obrębie Kotliny Grudziądzkiej
>>> na 835 km biegu Wisły, na prawym brzegu
>>> 96 tysięcy mieszkańców
>>> 18,6% powierzchni stanowią lasy
>>> 3 jeziora w obrębie miasta

>>> z Łodzi, Torunia i Trójmiasta autostradą A1
>>> z Poznania i Bydgoszczy drogą krajową nr 5
>>> z Ełku i Olsztyna drogą krajową nr 16
>>> koleją z Torunia, Bydgoszczy, Malborka,
Brodnicy i Gdyni

GRUDZIĄDZ

>>> GPS: 53°29'N, 18°46'E
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Historia
miasta w pigułce
>>> OKRES PRZEDKRZYŻACKI

>>> PRUSY KRÓLEWSKIE
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pierwsza wzmianka pisana o Grudziądzu
w tzw. falsyﬁkacie mogileńskim
książę Konrad Mazowiecki potwierdził
5 sierpnia nadanie biskupowi Chrystianowi
części ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem,
który w 1233 roku staje się centralnym
ośrodkiem misyjnym

1500
1522
1552

>>> PANOWANIE KRZYŻAKÓW
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Konrad Mazowiecki 23 kwietnia nadał dobra
ziemi chełmińskiej, wraz z Grudziądzem,
Krzyżakom
w bitwie stoczonej 15 czerwca nad jeziorem
Rządz (obecnie w granicach miasta)
z powstańcami pruskimi Krzyżacy ponieśli
dotkliwą klęskę
Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku
rozpoczęła się budowa kościoła pw. św.
Mikołaja
na zamku w Lipienku 18 czerwca Meinhard
z Querfurtu, mistrz krajowy Zakonu NMP,
wystawił akt lokacyjny dla miasta Grudziądza
ukończono budowę „spichrza Bornwalda”
- najstarszego w nadwiślańskim kompleksie
wielki mistrz Winrych von Kniprode zezwolił
1lipca na wyszynk piwa w piwnicach ratusza,
oddając tym samym do użytku pierwszy pub
w Grudziądzu
na uzbrojeniu zamku znajdowało się 6 armat
lekkich i 2 armaty na kule kamienne
w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca śmierć
poniósł komtur grudziądzki Wilhelm von Helfenstein; dwa tygodnie później miasto zajmują
Polacy
na Rynku, w obecności wielkiego mistrza
Henryka von Plauena, bez wyroku sądowego
ścięto rycerza Mikołaja z Ryńska
mieszkańcy wypędzili Krzyżaków z Grudziądza
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po raz pierwszy w Grudziądzu odbył się sejmik
generalny Prus Królewskich
powstają pierwsze murowane domy
Mikołaj Kopernik wygłosił 21 marca na Sejmiku
Generalnym traktat o monecie
k r ó l Z y g mu n t A u g u s t u d z i e l i ł z go d y
na przekopanie kanału Trynka, według legendy
na podstawie projektu Mikołaja Kopernika
król Zygmunt III Waza 30 września wydał
polecenie budowy stałego mostu przez Wisłę
Szwedzi po raz pierwszy najeżdżają na miasto
rozpoczęto budowę Pałacu Opatek
miasto staje się własnością królowej Marii
Ludwiki, która ze starostwa grudziądzkiego
czerpie dochody na drobne wydatki
Sejm Rzeczypospolitej w marcu zezwolił
na założenie Kolegium Jezuickiego
Szwedzi po raz drugi najeżdżają na Grudziądz;
wypędzają z miasta jezuitów i benedyktynki
Grudziądz przez dwa lata jest siedzibą głównej
kwatery armii Karola Gustawa. Król z rodziną
mieszkał na zamku
powstał pierwszy plan Grudziądza, służący
Szwedom w planowaniu umocnień
wojsko polskie w sile 15.000 żołnierzy, pod
wodzą marszałka wielkiego koronnego Jerzego
Lubomirskiego, w sierpniu zdobyło szturmem
miasto i zamek; wycofujący się Szwedzi spalili
pół miasta
odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne,
wystawione przez uczniów Kolegium
Jezuickiego
Szwedzi najeżdżają na Grudziądz po raz trzeci
miasto okupują Rosjanie (do 1718 roku)
na zamku przebywał car Rosji Piotr I
kościół jezuicki pw. św. Franciszka Ksawerego
został konsekrowany 13 grudnia
rozpoczęła się budowa klasztoru benedyktynek
na mocy przywileju króla Augusta III Sasa
założono kościół i klasztor reformatów

>>> OKRES ZABORÓW
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na mocy konwencji rozbiorowej Grudziądz
zostaje zagarnięty przez Prusy
budowę twierdzy na wzgórzu nieopodal
miasta rozpoczęto 6 czerwca (oddano
do użytku w 1789 roku)
król pruski Fryderyk II nakazał rozebrać zamek
w budynkach klasztoru reformatów utworzono zakład poprawczy, następnie więzienie
(zakład karny działa tam to dziś)
wojska napoleońskie zdobywają miasto i przez
pół roku oblegają cytadelę (nieskutecznie)
wybrukowano pierwsze ulice
wybudowano synagogę na ul. Mickiewicza
(zburzyli ją Niemcy w 1940 roku)
ulice Grudziądza rozświetliły latarnie gazowe
u ujścia Rowu Hermana do Wisły zbudowano
port rzeczny
cytadelę rozbrojono, przeznaczając ją na koszary i magazyny
powstał Żydowski Zakład dla Sierot (obecnie
mieści USC); to jedyny zachowany budynek
o architekturze judaistycznej w Grudziądzu
w kwietniu rozpoczęto budowę mostu kolejowo - drogowego przez Wisłę (ukończono
w 1879 roku)
uruchomiono linię kolejową do Jabłonowa; rok
później do Laskowic, w 1882 do Torunia,
a w1883 do Malborka
zbudowano neogotycki gmach Poczty
otwarto Miejskie Muzeum Starożytności
rozebrano większą część średniowiecznych
murów miejskich i zasypano fosy
rozpoczęła się rozbudowa Twierdzy Grudziądz
uruchomiono konną linię tramwajową
z dworca kolejowego do ogrodów Tivoli
(od 1899 elektryczną)
powstaje pierwsze w Polsce stowarzyszenie
naturystów, którzy tworzą ogrody działkowe
„Kąpiele słoneczne”

pożar kilku spichrzów; po odbudowie niektóre
z nich przeznaczono na cele mieszkaniowe
na Wiśle 1 lipca otwarto pływające kąpielisko
ukazał się drukiem pierwszy przewodnik
po Grudziądzu

>>> DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
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do Grudziądza na stałe przybył 18. Pułk
Ułanów Pomorskich, stacjonujący na Cytadeli
Grudziądz otrzymał złoty medal za zieleń
miejską
w 250. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej
założono Ogród Botaniczny im. króla Jana
III Sobieskiego
oddano do użytku odkryty basen w Tarpnie

>>> DZIEJE NOWOŻYTNE
1945
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po 6 tygodniach walk, 6 marca wojska
hitlerowskie poddały się. 75% budynków
zostało zniszczonych lub mocno uszkodzonych
Muzeum zajęło barokowy gmach klasztoru
benedyktynek
otwarto Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne; w tym roku odkr yto
pod Grudziądzem złoża bogatej w minerały
solanki
na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie
Bronisław Malinowski, zawodnik GKS Olimpia,
zdobył złoto w biegu na 3000 m. z przeszkodami (zginął rok później w wypadku na grudziądzkim moście)
uruchomiono obiekty Geotermii Grudziądz,
wykorzystujące solankę w rekreacji i lecznictwie
Zakończyła się rewitalizacja Rynku; papież
Benedykt XVI podniósł farę do rangi bazyliki
Grudziądz skomunikowano z autostradą A1
Rozpoczęła się rewitalizacja nabrzeża Wisły

>>> Błonia Nadwiślańskie, Brama Wodna oraz Klasztor Benedyktynek
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Przewodnik
po Starym Mieście
>>> MURY MIEJSKIE
Wzniesione na początku XIV w. posiadały 5 bram:
Wodną, Toruńską, Boczną, Łasińską i Zamkową, której
szyja bramna łączyła się z przedzamczem krzyżackiej
warowni. Na murach wzniesiono 10 wież. Przez wieki
mury były systematycznie rozbudowywane i umacniane.
Pod koniec XIX wieku, wskutek rozbudowy miasta,
częściowo je rozebrano. Zachował się południowowschodni narożnik z przyziemiem baszty, a w ciągu
murów południowych zachowała się wieżyczka
wodociągowa, którą czerpano wodę z kanału Trynka
(obecnie płynie pod ziemią).
>>> ZESPÓŁ SPICHRZY
Pierwsze murowane spichlerze powstały w XV wieku
i stanowiły, podobnie jak dziś, zwarty ciąg. Spełniały
wówczas funkcję magazynów zbożowych oraz obronną,
zaś po przekształceniu w XIX i XX w. kilku z nich
również mieszkalną. Większość spichrzy pochodzi
z XVI–XVIII w. Od strony Wisły budynki są wielokondygnacyjne, podparte wysokimi szkarpami,
od strony miasta (ul. Spichrzowej) przeważnie
dwukondygnacyjne. Kilka posiada elewację zwykłej
kamienicy. Wewnątrz spichrzy przeważnie doskonale
zachowane są konstrukcje drewniane i stropy belkowe.
Warto zwrócić uwagę na kule armatnie wmurowane
w elewacje zewnętrzne.

>>> Zespół spichrzy widziany zza Wisły
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>>> Fragment murów miejskich przy al. 23 Stycznia
>>> BRAMA WODNA
Zbudowana na początku XIV wieku, dawniej zamykana
broną (dzisiejsza replika pełni funkcję ozdobną). Spalona
w 1659 r. oraz w 1945 r., po wojnie gruntownie
odbudowana. Wbudowaną w fragment murów
miejskich bramą wjeżdżano do miasta i zamku z Placu
Por towego (Błoni Nadwiślańskich). Wskutek
powojennej odbudowy przekształcono jej elewację
od strony miasta, przez co straciła gotycki charakter.
Obecnie mieszczą się tu wydziały Urzędu Miejskiego.

>>> Brama Wodna

>>> Dolina Wisły widziana z Góry Zamkowej

>>> KLASZTOR BENEDYKTYNEK
Pierwszy klasztor zbudowano w 1631 r. Budynek został
spalony w czasie potopu szwedzkiego. Obecny,
barokowy, pochodzi z lat 1728-1731. Po kasacie zakonu
mieściło się tu seminarium nauczycielskie, w czasie
wojny dom starców, obecnie mieści się tu muzeum.
Gmach ma kształt nieregularny, w kształcie litery L,
z dłuższym bokiem od strony Wisły. Budynek jest
murowany, częściowo podpiwniczony. Krótszym
skrzydłem połączony jest z kościołem Św. Ducha.
Pierwotnie układ pomieszczeń dwutraktowy, obecnie
zmieniony. Okna w obramowaniach uszatych, szczyty
nad korpusem ujęte są pilastrami.

i średnicy 2,5 m. Klimka ostatecznie wysadziły oddziały
niemieckie w dniu 5 III 1945 r.
Dziś na Górze Zamkowej możemy podziwiać studnię,
relikty murów kaplicy i piwnic zamkowych, fundamenty
wieży Klimek oraz wspaniałą panoramę, jaka roztacza
się stąd na miasto i dolinę Wisły.

>>> Pozostałości wieży Klimek

>>> Klasztor Benedyktynek
>>> GÓRA ZAMKOWA
Na najwyższym wzniesieniu w Grudziądzu, w latach
1250–1299 zakon krzyżacki wzniósł zamek obronny.
Regularny na planie kwadratu swym wyglądem
przypominał zamek w Gniewie z tą różnicą, że pomiędzy
skrzydłami pn. i zach. istniała tu 30-metrowej wysokości
wieża, zwana Klimkiem.
Zamek wielokrotnie był niszczony, głównie w okresie
wojen szwedzkich. Od 1781 r. na rozkaz króla Prus
Fryderyka II zamek rozbierano, a cegły z rozbiórki
posłużyły do budowy ogrodzenia domu poprawczego w
dawnym klasztorze reformatów. Po zamku pozostała
tylko wieża Klimek oraz studnia o głębokości 50 m

>>> KOLEGIUM JEZUICKIE
Kolegium zostało ufundowane przez wojewodę
chełmińskiego Jana Działyńskiego. Gmach wzniesiono
w latach 1647-1725, na rzucie prostokąta, z dwoma
skrzydłami od północy.W sieni na sklepieniu znajdziemy
XVIII-wieczną polichromię z namalowaną
iluzjonistycznie kopułą. Na parterze w skrzydle
zachodnim znajduje się refektarz o sklepieniu
zwierciadlanym z lunetami, o stiukowej dekoracji z lat
1720-1730.
Po kasacie zakonu jezuitów w 1718 r. mieściło się tu
gimnazjum, a od 1816 seminarium nauczycielskie. Po
pożarze ratusza na grudziądzkim Rynku, w 1897 r.
przeniesiono tu siedzibę Urzędu Miejskiego, która
funkcjonuje w gmachu do dziś. Z barokowej wieży od 22
VII 1956 roku grany jest hejnał grudziądzki kompozycji
kpt. Stanisława Szpuleckiego.
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>>> PLAC MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Pośrodku placu znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika,
postawiony w 1972 r. Upamiętnia wystąpienie sławnego
astronoma na jednym z sejmików Prus Królewskich
w dniu 21 marca 1522 roku, gdy Kopernik wygłosił swój
słynny traktat o monecie.

>>> Kolegium Jezuickie, obecnie Urząd Miejski
>>> KOŚCIÓŁ pw. św.
FRANCISZKA KSAWEREGO
Wraz z kolegium stanowi kompleks ufundowany przez
Jana Działyńskiego, który jezuitów sprowadził
do Grudziądza w 1622 r. Kościół budowany w latach
1648-1723 w stylu barokowym. Od południa z prezbiterium prowadziło przejście do kolegium, od północy
zakrystia z lożą na piętrze. Sklepienie w prezbiterium
krzyżowe zdobione, w nawie kolebkowe z lunetami
i gurtami. Ściany zdobione pilastrami korynckimi. Fasada
trójdzielna, dwukondygnacyjna, prostokątna
z pilastrami. W górnej części trzy wnęki z rzeźbami
śś. Antoniego, Teresy i nieznanego świętego. Trójkątny
szczyt ze stiukowym monogramem IHS. Bogaty wystrój
wnętrza, jednolity regencyjny, wykonany między 1715-1740 przez Józefa Krause z Gdańska, polichromowany
przez jezuitę Steinera. Malowidła i dekoracje o płaskim
relieﬁe w typie chinoiserie. Ołtarz główny ufundowany
przez wojewodę chełmińskiego Jana Czapskiego.
Rzeźby, obrazy i naczynia liturgiczne z XVII i XVIII wieku.
Na uwagę zasługują cztery konfesjonały z XVIII w.
ze scenami pasyjnymi.

>>> RYNEK I ZABYTKOWE KAMIENICZKI
Grudziądzki Rynek to plac w kształcie prostokąta
o wymiarach 54x70 m, z odejściem ośmiu ulic w czterech rogach. Wybrukowany został w 1843 r. kostką
granitową i bazaltową. Dawniej pośrodku stał dom
kupiecki oraz gotycki ratusz (do 1851 r.). Po rozbiórce
sukiennic zbudowano kościół ewangelicki im. Króla
Fryderyka II (1785-1899 r.). Do schyłku II wojny
światowej w zachodniej pierzei działał luksusowy hotel
i restauracja „Królewski Dwór”.
Do początku XVII w. kamieniczki okalające Rynek były
drewniane, następnie murowane piętrowe. Niemal
wszystkie w zachodniej i południowej pierzei zostały
zniszczone w 1945 r. i odbudowane w stylu

>>> Rynek, z lewej strony pomnik „Żołnierza
Polskiego”, a na drugim planie kościół farny
pw. św. Mikołaja

>>> Plac Miłośników Astronomii, na drugim planie kościół św. Franciszka Ksawerego
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nawiązującym do baroku. Najstarsza kamienica
na Rynku to dom pod numerem 20, "Pod Łabędziem",
z przełomu XVI i XVII w. Kamienica powstała
z połączenia wspólną fasadą 2 dawnych domów.
W centralnej części Rynku wznosi się pomnik
„Żołnierza Polskiego”, postawiony na miejscu Pomnika
Niepodległości zniszczonego w 1939 r. przez
hitlerowców. Rynek w 2010 roku przeszedł renowację.
Przywrócono dawną nawierzchnię, postawiono latarnie
stylizowane na XIX-wieczne, a cokół pomnika
wykonano na wzór tego z początku ubiegłego stulecia.
>>> KOŚCIÓŁ FARNY pw. św. MIKOŁAJA
Kościół zbudowany w stylu gotyckim, orientowany
o trójprzęsłowym korpusie. Prezbiterium zamknięte
trójbocznie z zakrystią od pn. Nawa główna wyższa
od bocznych. W dolnej kondygnacji ołtarza głównego
rzeźby śś. Andrzeja, Pawła, Piotra i Judy Tadeusza,
w górnej śś. Jana Nepomucena, Grzegorza Wielkiego,
Mikołaja i Franciszka Ksawerego, w zwieńczeniu Matka
Boska z Dzieciątkiem.W polu środkowym ołtarza obraz
św. Mikołaja pędzla Jerzego Hoppena z 1950 r., w górnej
kondygnacji Trójca Św. Leonarda Torwirta z 1950 r.;
w zwieńczeniu św. Jerzy.
Przed prezbiterium z prawej strony XIII-wieczna
chrzcielnica typu gotlandzkiego, zdobiona ornamentem
kwiatowym, smokami i maszkaronami, z romańską czarą
granitową. Ołtarze boczne projektu L.Torwirta z 1954 r.,
z wykorzystaniem elementów z przełomu XVII i XVIII w.
W nawie północnej zachowana część środkowa ołtarza
i para ażurowych kolumn, predella z malowaną sceną
Zwiastowania NMP oraz rzeźby śś. Jana Ewangelisty
i Łukasza. Pośrodku ołtarza obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z XVII w. w srebrnej sukience, trybowanej z pocz. XVIII w., wzbogacony o dwie pozłacane
korony poświęcone 9.03.2002 r. przez Jana Pawła II.
W kościele XVII-wieczne obrazy św. Anny Samotrzeć
św. Mikołaja malowany na desce, Koronacja NMP,
według tradycji pochodzący z kaplicy zamkowej, XVIIIwieczny św. Antoniego w neogotyckiej ramie, dwie
kropielnice granitowe, średniowieczne z XIII/XIV w.
w kruchcie i pod wieżą.
Wieża wtopiona w korpus. Nad nawą główną,
od wschodu wzniesiona wieżyczka na sygnaturkę
z ośmioboczną latarnią. Budowa kościoła rozpoczęta
w 1286 r. Do 1310 r. wzniesione prezbiterium. Nawa
główna zbudowana ok. poł. XIV w., nawy boczne i wieża
na przełomie XIV i XV w.W XVI w. w farze odbywały się
obrady sejmiku generalnego. W latach 1572-1598
kościół przeszedł w ręce protestantów. Po 1620 r.
od strony północnej dobudowano kaplice grobowe
rodziny Kostków i ośmioboczną kaplicę rodu
Działyńskich. Od 1622 r. do czasu budowy własnego
kościoła kaplica należała do jezuitów. W 1632 r.

>>> Kościół pw. św. Mikołaja
po stronie południowej stanęła kaplica - prawdopodobnie przebudowana na dzisiejszą kruchtę. Podczas
okupacji szwedzkiej 1655-59 kościół ponownie należał
do ewangelików.W czasie działań wojennych zniszczony
pożarem w 1659 r. W 1728 r. gruntownie odnowiona
fara zyskała główny ołtarz barokowy. W 1738 r. dach
na wieży zastąpiono hełmem barokowym, a w 1769 r.
wzniesiono wieżyczkę na sygnaturkę.

>>> Wnętrze kościoła pw. św. Mikołaja
W tym samym wieku wmurowano w zachodnią część
wieży od strony rzeki terakotowe ﬁgury dawnej kaplicy
zamkowej. Na przełomie XVIII i XIX w. rozebrano
kaplicę św. Michała Archanioła, rodziny Kostków
oraz kaplicę Działyńskich. W 1939 r. odsłonięto
polichromię - fragmenty gotyckich malowideł ściennych.
Pożar kościoła podczas oblężenia miasta w 1945 r.
Po wojnie odbudowano wieżę i odzyskano wywiezione
do Niemiec dzwony z 1482 r. i 1777 r. W latach 195056 zrekonstruowano ołtarze po uszkodzeniach
wojennych. 20 lipca 2010 roku papież Benedykt XVI
wyniósł kościół do godności Bazyliki Mniejszej.
>>> KOŚCIÓŁ pw. św. DUCHA
Wzniesiony w XIII w. przez Zakon Krzyżacki,
pierwotnie drewniany, pełnił funkcję szpitala. W 1345 r.
w wyniku pożaru, na jego miejscu powstał jednonawowy
kościół murowany, na rzucie wydłużonego prostokąta
o całkowicie zatartych cechach stylowego gotyku.
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>>> Kościoła pw. św. Ducha

>>> Ekspozycja w Pałacu Opatek poświęcona kawalerii

W czasie reformacji dwukrotnie odebrany katolikom
i przekazany protestantom (1569-1595, 1608-1624).
Od 1624 r. przejęty jako kościół klasztorny przez
benedyktynki. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich.
W latach 1750-1751 założono kolebkowe sklepienie,
przebudowano otwory okienne, założono posadzkę
kamienną oraz wyposażono go w pięć rzeźbionych
i pozłacanych ołtarzy, w tym obraz Zesłania
Ducha Św. Między kościołem a przyległym klasztorem
benedyktynek zbudowano wieżę z czterema dzwonami.

z przyziemiem cokołowym. Między oknami nisze
muszlowe z rzeźbami ośmiu świętych zakonników
i zakonnic benedyktyńskich. Dekoracja stiukowa
o motywach roślinnych nad oknami parteru. Zniszczony
podczas działań wojennych w 1945 r. Podczas
odbudowy (1949-1950) rozebrano skrzydło łączące go
z kościołem św. Ducha. Obecnie siedziba muzeum
- wystawa stała „Dzieje Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziądzu”.

W czasie zaboru zburzono wieżę i rozebrano
otaczające kościół XVIII-wieczne bramki i ﬁgury.
Od 1900 r. ponownie katolicki, użytkowany jako
garnizonowy, później ﬁlialny paraﬁi Św. Mikołaja.
Spalony podczas odwrotu wojsk niemieckich w 1945
roku, odbudowany został w latach 1956-1959.
Zachowany strop kolebkowy o przekroju eliptycznym,
XVIII-wieczny murowany chór oraz krucyﬁks z II poł.
XVIII w. W 2006 roku kościół przeszedł renowację.
Planuje się odtworzenie tzw. poliptyku grudziądzkiego.

>>> KOŚCIÓŁ EWANGELICKOAUGSBURSKI pw. św. JANA
Niewielka (22,9 x 9,8 m), ceglana budowla, zbudowana
w 1916 r., wzniesiona w stylu uproszczonego
neogotyku. Charakterystyczna prostota kościoła polega
na jednonawowej, bezwieżowej konstrukcji o dwuspadowym dachu.

>>> PAŁAC OPATEK
Zbudowany z klasztorem w 1730 r. Murowany z cegły,
otynkowany, piętrowy na wysokich piwnicach, w stylu
barokowym. Elewacja frontowa pięcioosiowa

>>> Fasada kościoła pw. św. Jana
>>> URZĄD STANU CYWILNEGO
Wybudowany w 1873 r. pełnił funkcję Żydowskiego
Zakładu Sierot Fundacji K. Lechmana, zwanego
„Przytułkiem Lechmana”. Miała tam również swoją
siedzibę Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza.
Od lat międzywojennych obiekt pełni rolę Ratusza II.
Na szczególną uwagę zasługują witraże w Sali Ślubów
- można je oglądać w godzinach pracy urzędu.
>>> Pałac Opatek
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>>> KOŚCIÓŁ pw. NIEPOKALANEGO
SERCA NMP
Kościół wzniesiono w latach 1896-1898 w stylu
neogotyckim wg projektu Augusta Menkena z Berlina,
na potrzeby grudziądzkiej gminy ewangelickiej.
Wspólnota wcześniej użytkowała kościół mieszczący
się na Rynku z 1785 roku.

>>> Urząd Stanu Cywilnego

Zniszczony w wyniku działań wojennych w 1945 r.
utracił 67 metrową wieżę zwieńczoną strzelistym
hełmem. Po odbudowie zarówno wnętrze kościoła jak
i kształt wieży uległy zmianie. Obecnie użytkowany
przez Zgromadzenie Księży Marianów.

>>> POCZTA GŁÓWNA
Gmach dawnej Poczty Cesarskiej wzniesiony w 1883 r.
ze środków pochodzących z kontrybucji francuskiej,
po wojnie francusko-pruskiej. Budynek reprezentuje
styl neoklasyczny, z elewacją frontową o wielu
sterczynach i zegarem. Całość obłożono cegłą
glazurowaną w trzech kolorach.
Poczta istniała w Grudziądzu już w XV wieku, gdy ciężar
utrzymywania posłańców przyjęła na siebie Rada
Miejska oraz bogaci kupcy. Do dziś na przedmieściach
zachowały się karczmy, będące niegdyś stacjami
pocztowymi.

>>> Kościół Niepokalanego Serca NMP

>>> Gmach Poczty Głównej
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Samochodem
wokół miasta
Ziemia Chełmińska, na której leży Grudziądz, z racji
swej burzliwej historii bogata jest w zabytki architektury
obronnej oraz budownictwa rezydencjalnego. Będąc
w Grudziądzu, macie Państwo na wyciągnięcie ręki
malownicze ruiny zamków krzyżackich, pałace
niemieckiej ar ystokracji oraz polskie dwor y.
Zapraszamy na kilkugodzinną przejażdżkę po powiecie
grudziądzkim.
>>> START
Aleja 23 Stycznia to centrum życia miejskiej
komunikacji w Grudziądzu oraz główna arteria
prowadząca do Starego Miasta. Wyjeżdżamy z alei
w prawo, kierując się na Rypin i Brodnicę. Jedziemy
ulicami: Focha, Hallera i Warszawską. Kilometr
za rondem im. Skalskiego, po prawej stronie widoczne
obiekty (m.in. piramida) Geotermii Grudziądz, gdzie
do celów leczniczych i rekreacyjnych wykorzystywana
jest podgrudziądzka solanka.
>>> POKRZYWNO
W Pokrzywnie zjeżdżamy do dolinki rzeki Maruszy
i łukiem w lewo podjeżdżamy pod wzniesienie, na którym wznoszą się ruiny zamku krzyżackiego. Samochód
możemy zaparkować na poboczu po prawej stronie
drogi lub na parkingu przed gotyckim spichlerzem
po drugiej stronie.
Wchodzimy na zamek brukowaną drogą, ostro
skręcającą z szosy w prawo; mijamy dawną bramę
wjazdową. Zamek pokrzywieński należy
do najstarszych krzyżackich warowni. Pierwszy zamek
drewniany powstał w latach 30-tych XIII wieku i znany
był pod nazwą Engelsburg (Anielski Zamek). Pod koniec
XIII wieku postawiono zamek murowany. Jest to jeden
z nielicznych zamków o kształcie nieregularnym,
dostosowanym do ukształtowania terenu. Składał się
z trzech części: zamku górnego, wewnętrznego
podzamcza zwanego zamkiem średnim oraz
oddzielonego fosą rozległego podzamcza
zewnętrznego. W pierwszej kolejności wzniesiono
mury obronne oraz najstarsze północne skrzydło. Był
t o k i l k u ko n d y g n a c y j ny b u d y n e k m i e s z c z ą c y
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>>> Ruiny Zamku pokrzywieńskiego
pomieszczenia mieszkalne (dormitoria), kaplicę pod
wezwaniem św. Wawrzyńca, zakrystię, refektarz oraz
kapitularz. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo
potężne mury w części przyziemnej, których grubość
dochodzi nawet do kilku metrów. Do budowy piwnic
i przyziemia używano głazów narzutowych, co widać
od strony dziedzińca, a dopiero w wyższych partiach
użyto cegły.
Dziś dobrze zachowała się wieża bramna, zewnętrzne
mury dawnej kaplicy zamkowej, spichlerz z zawalonym
dachem oraz piwnice.Warto do nich zejść, jednak należy
się zaopatrzyć w latarkę. Ze względu na daleko
posuniętą ruinę, wjazd na teren zamku wyłącznie
na odpowiedzialność zwiedzającego. Dziś dobrze
zachowała się wieża bramna, zewnętrzne mury dawnej
kaplicy zamkowej, spichlerz z zawalonym dachem oraz
piwnice.
>>> OKONIN
Kontynuując wycieczkę dojeżdżamy do wsi Okonin,
której centrum wyznacza gotycki kościół pod
wezwaniem Kosmy i Damiana, zbudowany
w połowie XIV wieku. Kościół murowany z cegły,
na cokole z kamienia polnego, orientowany. Od północy
dobudowana wieża, w której dolnej kondygnacji
mieściła się dawniej zakrystia. Wejście do kościoła

wychodziło gdanisko, połączone z zamkiem arkadowym
gankiem. Wszystkie zamkowe pomieszczenia były
powiązane komunikacyjnie otwartymi krużgankami
od strony dziedzińca. Piwnice i przyziemie zamku pełniły
funkcje gospodarczo-obronne. Na wysokim parterze
mieściły się sale o charakterze reprezentacyjnym
i mieszkalnym: w skrzydle południowym, po obu
stronach bramy wjazdowej, kaplica i refektarz.

>>> Kościół pw. Kosmy i Damiana w Okoninie
kruchtami od południa i zachodu.Wewnątrz zachowały
się polichromie, z których najstarsze z XIV wieku
przedstawiają Chrystusa Eucharystycznego, św. Barbarę
oraz świętych Piotra i Pawła. Ołtarz główny w stylu
późnorenesansowym (ok. 1640 rok) z płaskorzeźbą
św. Wojciecha oraz postaciami patronów kościoła.
Ołtarze boczne barokowe, z obrazem Przemienienia
(lewy) i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na uwagę
zasługuje manierystyczna ambona z 1640 roku
z późnogotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
>>> RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Z Okonina udajemy się prosto do Radzynia
Chełmińskiego, gdzie witają nas monumentalne ruiny
zamku krzyżackiego. Pierwszy zamek w Radzyniu
Zakon Krzyżacki wybudował w 1234 roku i była
to budowla drewniana, otoczona niedostępnymi
jeziorami od zachodu i wschodu. Trwalszą, ceglaną
warownię Krzyżacy rozpoczęli budować w tym samym
miejscu w latach 90-tych XIII wieku. Zamek zbudowano
na rzucie kwadratu, zwrócony frontem do południa.

>>> Zamek w Radzyniu Chełmińskim od frontu
Posiadał dwa piętra zbudowane na piwnicach,
zgrupowane w czterech skrzydłach opiętych
w narożach kwadratowymi basztami. W północnoz a c h o d n i m n a ro ż u d z i e d z i ń c a w z n o s i ł a s i ę
ośmioboczna, wolnostojąca wieża. Od zachodu nad fosę

W skrzydle wschodnim do kaplicy przylegał kapitularz,
zaś w skrzydle północnym dormitoria. Mieszkanie
komtura, kuchnia i inﬁrmeria mieściły się w skrzydle
zachodnim. Na drugiej kondygnacji w całym zamku
mieściły się pomieszczenia magazynowe oraz ganki
strzelnicze. Dziś możemy zwiedzić pomieszczenia
zachowanego skrzydła południowego – piwnice pod
kaplicą ze sklepieniami krzyżowymi, wspartymi
na trzech kamiennych kolumnach.
W przyziemiu zachowała się brama wjazdowa nakryta
sklepieniami krzyżowymi. W ścianie wschodniej
skrzydła południowego zachował się ostrołukowy
portal do klatki schodowej. Na pierwszym piętrze
zachowała się trójprzęsłowa kaplica, pierwotnie nakryta
sklepieniem gwiaździstym; po zawaleniu zabezpieczona
stropem żelbetowym. Z dawnego sklepienia zachowały
się żebra, spływające na służki z kapitelami oraz
wspornikami w połowie wysokości ścian kaplicy.
Pierwotnie wejście do kaplicy prowadziło z krużganku
od północy.
Warto obejrzeć ruiny refektarza oraz kapitularza, gdzie
zachowały się nasady sklepień oraz okna. Koniecznie
trzeba się wspiąć na południowo-wschodnią wieżę,
z której rozpościera się wspaniały widok na miasto,
kościół gotycki pw. św. Anny oraz okolicę. Za kościołem
widać neogotycką kaplicę cmentarną.

>>> Zamek w Radzyniu Chełmińskim od zachodu
Przejeżdżamy przez Rynek radzyński, z którego
w prawo można skręcić do gotyckiego kościoła pw.
św. Anny. Kościół wybudowany na początku XIV
wieku, z dobudowaną nawą i wieżą w połowie tamtego
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stulecia. W 1557 roku dobudowano kaplicę
ufundowaną przez starostę radzyńskiego Hugona
Dąbrowskiego. W tym czasie podwyższono nawę oraz
zbudowano fasadę zachodnią. Warto zobaczyć
barokowy ołtarz główny, polichromię z XVII wieku oraz
bogato zdobioną kratę z 1587 roku.

Kościół zbudowany z cegły, otynkowany, w stylu
barokowym. Po bokach krótkiego prezbiterium znajdują
się dwa małe pomieszczenia o charakterze
przedsionków W przedłużeniu prezbiterium znajduje
się zakrystia, chór zakonny i przejście do klasztoru.
Nawa główna jest znacznie wyższa, pięcioprzęsłowa,
przy czym piąte przęsło jest zwężone dwoma
kwadratowymi pomieszczeniami, stanowiącymi
pozostałość dwóch wież w fasadzie zachodniej,
rozebranych przez kapucynów po objęciu kościoła.
W przęśle tym umieszczony jest chór muzyczny,
nadwieszony półkolistą arkadą. Nawa główna pokryta
jest pozornym sklepieniem kolebkowym, prezbiterium
sklepieniem konchowym na gurtach, zaś chór zakonny
i przedsionki prezbiterium – kolebkowo - krzyżowym.
Ściany prezbiterium są rozczłonkowane pilastrami, zaś
ściany nawy głównej ﬁlarami przyściennymi.
Prezbiterium otwiera się belką tęczową, na której
znajduje się barokowy krucyﬁks. W nawie znajduje
się polichromia z czasu renowacji kościoła w latach
1893-94. Ołtarz główny późnobarokowy z rzeźbą
Matki Boskiej z Dzieciątkiem tronującej, zwaną
Rywałdzką.

>>> Kościół pw. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim

>>> Wnętrze kościoła pw. NMP w Rywałdzie

>>> RYWAŁD
Z kościoła jedziemy do Rywałdu, gdzie skręcamy
w prawo.Tutejsza paraﬁa została założona już w połowie
XIV wieku. Pierwszy kościół pw. NMP zbudowany był
z drewna, jednak nie oparł się konﬂiktom zbrojnym
pomiędzy Zakonem Krzyżackim a wojskami Jagiełły.
Kolejny kościół drewniany, z 1590 roku, uległ
zniszczeniu w czasie wojny ze Szwedami. Obecny
kościół murowany, budowany w latach 1689-1733, nosi
wezwanie św. Sebastiana.

Ta gotycka rzeźba z końca XIV wieku, według tradycji
została wykonana przez zakonnika z zamku
radzyńskiego. Odziana jest w haftowane sukienki
z przełomu XVII i XVIII wieku, z rokokowymi koronami.
Rzeźba z naturalnymi czarnymi włosami ludzkimi
- według legendy należą one do Cyganki, która
za uratowanie dziecka oﬁarowała Madonnie to, co miała
najcenniejszego – pukiel swych włosów. W ołtarzu
znajdują się liczne srebrne wota. Sześć ołtarzy bocznych
w nawie, barokowo-klasycystycznych, pochodzi
z przełomu XVIII i XIX stulecia.

>>> Inscenizacja walki na dziedzińcu
radzyńskiego zamku

W 1748 roku sprowadzono z Warszawy zgromadzenie
kapucynów, dla którego wybudowano przy kościele
klasztor. Władze pruskie w 1823 roku skasowały
klasztor i wskutek braku powołań, po śmierci ostatniego
zakonnika, kilkanaście lat później budynek opustoszał.
Od 1945 roku kościół i klasztor ponownie są w rękach
kapucynów.
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Na uwagę zasługuje także chrzcielnica późnobarokowa
w kształcie anioła dźwigającego czarę, z rzeźbą św. Jana
Chrzciciela na pokrywie. Klasztor pozbawiony jest
wyraźnych barokowych cech stylowych. Budynek
piętrowy w kształcie czworoboku, z wirydarzem
zbliżonym do kwadratu.

>>> Cela, w której przetrzymywany był przez Służbę
Bezpieczeństwa Kardynał Stefan Wyszyński

>>> Sala pamięci, gdzie zgromadzono przedmioty
codziennego użytku

Układ wnętrz jest jednotraktowy, z korytarzem dookoła
wirydarza. Wewnątrz znajduje się obraz św. Jana
Nepomucena z 1712 roku.

kolejowym we wsi Linowo skręcamy w lewo. Po lewej
wznosi się gotycka bryła kościoła pw. św. Michała
Archanioła, zbudowanego w 1292 roku. Kościół
murowany z kamieni narzutowych, jedynie szczyty
i górna część wieży murowane z cegły, o układzie
salowym, z dobudowaną wieżą od zachodu i zakrystią
od północy. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem
kolebkowym, zakrystia kolebkowym. Na łuku tęczowym
znajduje się późnogotycka rzeźba grupy Ukrzyżowania.

W klasztorze rywałdzkim od 26 października do 11 listopada 1953 roku władze komunistyczne przetrzymywały Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Bracia zakonni zachowali Jego celę
w stanie nienaruszonym.
Bezcenną pamiątkę po Prymasie stanowi droga
krzyżowa, którą wyrysował na ścianach swojej celi.
Przezornie ukryta przez zakonników za szybkami,
po wymalowaniu celi nie została odkryta przez Służbę
Bezpieczeństwa.

Ołtarz główny barokowy z XVIII wieku, pochodzi
z kościoła franciszkańskiego w Chełmnie. W ołtarzu
rzeźby gotyckie świętych: Barbary, Doroty, Mikołaja
i dwóch niezidentyﬁkowanych świętych. Niegdyś
znajdowała się tu rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
z ok. 1500 roku, obita srebrną sukienką i z koronami
barokowymi, jednak w 1995 roku zrabowano ją
z kościoła. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowa rzeźba św. Michała Archanioła z początku XVIII
wieku.
Na uwagę zasługuje drewniany chór muzyczny
barokowy oraz konfesjonał barokowo-ludowy.
W prezbiterium stoi piękny fotel barokowy z XVII
stulecia.

>>> Jedna z tablic zachowanej drogi krzyżowej
wyrysowanej na ścianie
Na parterze klasztoru zakonnicy urządzili salę pamięci
Kardynała Wyszyńskiego, w którym zobaczyć można
Jego przedmioty codziennego użytku, sutannę, książki
i inne pamiątki.
>>> LINOWO
Z sanktuarium wracamy do drogi głównej i jedziemy
prosto, kierując się na Świecie nad Osą. Za przejazdem

>>> MEŁNO
Z kościoła kierujemy się prosto do Mełna. W Mełnie
po lewej mijamy okazały pałac Bielerów, który warto
zobaczyć.
Mełno, Gruta i inne mniejsze okoliczne wsie należały
do rodziny Bielerów od 1830 roku, kiedy urzędnik
państwowy Gotlieb Bieler nabył od Dyrekcji Banku
Krajowego kompleks folwarków. W 1855 roku syn
Gotlieba, Emil, podążając za ówczesną modą, rozpoczął
budowę pałacu w stylu neogotyckim. Aby zadziwić
wizytujących gości, Hugo Bieler zlecił znanemu
grudziądzkiemu artyście Gustawowi Breuningowi
wykonanie malowideł przedstawiających okoliczne
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budowy kościoła, nawa zaś nakryta jest pozornym
sklepieniem kolebkowym. Ołtarz główny w stylu
regencyjnym z ok. 1730 roku, po pożarze kościoła w 1846
roku, przebudowany w kształcie konfesji wspartej na 6
kolumnach. Oba ołtarze boczne także regencyjne.
Na uwagę zasługują rzeźby: gotycka Matki Boskiej
Tronującej z XIV wieku oraz barokowe rzeźby Chrystusa
z XVIII.W wieży zachował się dzwon z 1561 roku.

>>> Pałac Bielerów w Mełnie
zamki krzyżackie. Wokół rezydencji w stylu angielskich
zamków założono park na powierzchni 10 hektarów,
wykopano stawy i pobudowano zabudowania
gospodarskie. Bielerowie rezydowali w Mełnie do 1945
roku.

>>> SALNO
Wracamy do skrzyżowania przed kościołem i skręcamy
w prawo, do Dąbrówki Królewskiej. Przejeżdżając przez
Salno, warto zwrócić uwagę na zabudowania gospodarskie i dwór o rodowodzie średniowiecznym.
Obecny, zbudowany w stylu późnoklasycystycznym
w 1809 roku, zbudowany jest z cegły i otynkowany.Trójosiowa część środkowa ujęta jest parą uproszczonych
pilastrów, nad którą znajduje się trójkątny szczyt.

Po wojnie w majątku urządzono Zakład Doświadczalny
Instytutu Zootechniki w Krakowie. Z najlepszych
czasów tej świetnej rezydencji do dziś zachowały się
malowidła Breuninga, cmentarz rodowy Bielerów oraz
stary, rzadki drzewostan, wśród którego znajdują się 42
pomniki przyrody. Obecnie pałac znajduje się w rękach
prywatnych.
>>> GRUTA
Kontynuujemy jazdę prosto. Kilometr dalej, przy
pomniku Pokoju Melneńskiego, skręcamy w prawo.
Jedziemy prosto aż do Gruty. Tam zatrzymujemy
się na parkingu przed kościołem. Kościół pw.
Wniebowzięcia NMP w Grucie z 1282 roku,
zbudowany w stylu gotyckim.
Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, w latach 70-tych
XVII wieku został odbudowany i wyposażony na
polecenie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Wtedy też dobudowano wieżę i zakrystię. Prezbiterium
zamknięte sklepieniem krzyżowożebrowym z czasu

>>> Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Grucie
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>>> Dwór w miejscowości Salno
W parku za dworem znajduje się kilka okazów
egzotycznych drzew, staw oraz malowniczy kanał.
Warto zwrócić uwagę na zabudowania folwarczne
spichlerz z 1803 roku, bażanciarnię z początku XIX
wieku i kuźnię po lewej stronie drogi, zbudowaną
w 1867 roku.
>>> DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA
Jedziemy prosto, dojeżdżając do Dąbrówki Królewskiej.
Po lewej mijamy kościół pw. św. Jakuba Starszego
z ok. 1300 roku. Murowany z kamienia polnego,
kładzionego warstwami i uzupełnianego cegłą
oraz wieżą murowaną z cegły.
Kościół o wnętrzu salowym, z zakrystią od północy,
kruchtą od południa i kwadratową wieżą od zachodu.
Wnętrze zakryte pozornym sklepieniem kolebkowym,
z poprzeczną belką tęczową, na której znajduje się
barokowy krucyﬁks. Ołtarz główny manierystyczny
z początku XVII wieku posiada bogatą dekorację
okuciową z rzeźbami dwóch aniołów w górnej
kondygnacji. Główny obraz przedstawia patrona
kościoła, zaś w górnej części ołtarza znajduje się
barokowy obraz Trójcy Świętej.

Rodziny.W predelli ołtarza znajduje się obraz Ostatniej
Wieczerzy. Ołtarz boczny regencyjny z połowy XVIII
wieku z obrazem NMP Stella Maris, pochodzi z kościoła
jezuickiego w Grudziądzu.

>>> Kościół pw. św. Jakuba Starszego w
Dąbrówce Królewskiej
Za kościołem droga gwałtownie opada - zjeżdżamy
do Kotliny Grudziądzkiej. Przejeżdżamy most na rzece
Osie i skręcamy w lewo, w drogę krajową nr 16.
W miejscowości Kłódka skręcamy w prawo w drogę
do Białochowa, przy czym po około 2 kilometrach
skręcamy w lewo, w drogę do Lisich Kątów. Po prawej
mijamy lotnisko Aeroklubu Nadwiślańskiego,

>>> Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Mokrem
Na uwagę zasługuje piękna, renesansowa ambona
z około 1650 roku, ufundowana przez chłopów
z Zakurzewa. Wśród zabytkowego wyposażenia
kościoła warta uwagi jest także granitowa kropielnica
z przełomu XIII i XIV wieku oraz gotycka rzeźba
św. Anny z Marią na kolanach. Kościół od XVIII wieku
jest miejscem kultu Matki Boskiej Mokrzańskiej.

>>> Lotnisko w Lisich Kątach
na którym możemy często natraﬁć na szybowce.
Jedziemy dalej i dojeżdżamy do skrzyżowania drogi
krajowej nr 55, na którym jedziemy prosto.
>>> MOKRE
W miejscowości Mokre skręcamy w prawo w drogę
szutrową do kościoła. Kościół ten, wybudowany
na początku XIV wieku w stylu gotyckim, nosi wezwanie
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wnętrze
salowe , z zakr ystią od północy i kruchtą
od południa. Wieża w zachodniej części kościoła,
trójkondygnacyjna, z ostatnią kondygnacją dobudowaną
w połowie XVII wieku.
Ołtarz główny wczesnobarokowy z 1641 roku
z obrazem koronacji NMP w srebrnej sukience
trybowanej i grawerowanej, zasuwany obrazem Świętej

>>> Wnętrze kościoła w Mokrem
Corocznie w czasie odpustu do patronki kościoła
przybywa rzesza pielgrzymów, również pieszych z Grudziądza. Warto poprosić tutejszego proboszcza
o otwarcie muzeum, które mieści się w dawnej organistówce. Jest to ﬁlia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, przedstawiająca bogate zbiory naczyń liturgicznych, mszałów, ornatów i rzeźb z tego terenu.
Wracamy do drogi krajowej nr 55 i skręcamy w prawo,
d o G r u d z i ą d z a . W j e ż d ż a my d o m i a s t a u l i c ą
Paderewskiego, po czym skręcamy w lewo w ulicę
Karabinierów i w prawo, w ulicę Piłsudskiego.
Dojeżdżamy do alei 23 Stycznia.
>>> KONIEC WYCIECZKI
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Spójrz na
Grudziądz z góry
>>> LOTY WIDOKOWE
Loty nad Grudziądzem oferuje Aeroklub Nadwiślański
w Lisich Kątach. Klub do dyspozycji posiada szybowce
puchacz oraz bocian, balony oraz samoloty typu Cessna
i JAK 12A. Popularny JAK 12A mieści 3 pasażerów i lata
z prędkością 180 km/h, na maksymalnym pułapie 4000
metrów i zasięgu maksymalnym 1070 km. Szczegóły na
stronie Aeroklubu Nadwiślańskiego www.lisie.pl oraz
pod nr tel. 56 468-18-32.
Osoby lubiące silne wrażenia mogą zamówić lot
motolotnią i samolotem ultralekkim Ikarus C22. Lot
może odbywać się na niskim pułapie, co daje
niesamowite wrażenia, jak i w chmurach – co również
daje niesamowity efekt wizualny. Start z prywatnego
lądowiska w Rogóźnie k/Grudziądza. Minimalna
prędkość lotu to 70 km/h, co pozwala na dokładne
zwiedzanie oraz fotografowanie miasta z wysokości.
Maksymalna prędkość to około 140 km/h. Loty
widokowe odbywają się wyłącznie przy sprzyjających
warunkach pogodowych.

>>> Stare Miasto z lotu ptaka
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>>> Widok na kompleks jezuicki i bazylikę
Koszt przelotu uzależniony jest od wymagań turysty.
Wiosną i latem nowością są loty widokowe nad Bałtyk.
Lot z Rogóźna do ujścia Wisły w morze, dalej na wschód
i linią brzegową lot przez Jantar, Stegnę i Kąty Rybackie
do Krynicy Morskiej. Przelot trwa około 3 godziny.
Szczegóły na stronie www.loty-widokowe.pl oraz
pod nr tel. 889-982-044.

Muzeum
Zwiedzanie Grudziądza warto zacząć od wizyty
w Muzeum. Zespół dawnego klasztoru benedyktynek,
w którym obecnie znajduje się jego siedziba, należy
do najcenniejszych zabytków architektury barokowej
na Pomorzu. W kameralnych wnętrzach klasztoru
prezentowana jest Galeria Współczesnego Malarstwa
Pomorskiego. W kolekcji znajdują się dzieła
o wielorakich wartościach i różnorodnych tendencjach
artystycznych – od sztuki przedmiotowej aż po różne
odmiany sztuki abstrakcyjnej. Prace w niej zebrane
odzwierciedlają wszechstronność twórców pomorskich, dają możliwość poznania ich dokonań.

Kolejne wystawy prezentowane są w salach Spichrza
nr 13-15. Tutaj znajdują się ekspozycje archeologiczne:
„Średniowieczny gródek rycerski w Plemiętach”,
„Biżuteria średniowieczna z Gruczna”, „Grudziądz
w okresie wpływów rzymskich” oraz „Północna część
ziemi chełmińskiej w pradziejach i średniowieczu”.
W spichlerzu nr 17 znajduje się poświęcona kawalerzystom wystawa „Polski mundur kawaleryjski 1914
-1945” oraz ekspozycja "Bronisław Malinowski (1951
-1981). Mistrz olimpijski. Lekkoatleta".
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
ul.Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz
tel. 56 465-90-63
www.muzeum.grudziadz.pl

Kolejny obiekt, w którym mieści się Muzeum, to słynne
grudziądzkie spichrze. Usytuowane na wysokiej skarpie
tworzą unikatowy ciąg obronny, charakterystyczny dla
nadwiślańskiej panoramy miasta. Wszystkie reprezentują jednolity typ architektury użytkowo-obronnej.

Daty i godziny otwarcia:

W najstarszym grudziądzkim spichlerzu przylegającym
do Bramy Wodnej mieści się wystawa „Historia
Grudziądza”. Na czterech kondygnacjach spichrza
prezentowane są dzieje miasta od średniowiecza
do roku 1939. Ekspozycja ma układ chronologiczny.

poniedziałek
wtorek (bezpłatnie)
środa, czwartek
piątek
sobota, niedziela, święta

V - IX
X - IV
nieczynne
10 -18
10 -15
10 -16
10 -15
10 -18
10 -18
10 -15
10 -15

>>> Mundury kawalerzystów z okresu 1914-1945
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Cytadela
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku główne twierdze
Pomorza: Gdańsk i Toruń pozostawały w rękach
polskich. Król pruski Fryderyk II, przewidując
nieuchronną wojnę z Rosją, polecił budowę twierdzy
na kępie wiślanej między Kwidzynem a Grudziądzem.
>>> HISTORIA
Do jej realizacji przystąpiono w 1774 roku według
projektu hrabiego d’Heinze, który jeszcze w tym samym
roku opuścił to stanowisko z powodu choroby. Zastąpił
go Szwajcar w służbie pruskiej, inżynier Paul von Gontzenbach, który wcześniej realizował twierdzę
w Srebrnej Górze koło Kłodzka. Warunki geologiczne
na Pomorzu były zupełnie inne – trzeba było zmagać się
z wodą, mułem i piaskiem i po dwukrotnych powodziach
Fryderyk II zgodził się na przeniesienie budowy
twierdzy w pobliże Grudziądza.

>>> Chodnik komunikacyjny w bastionie III
ze Śląska górników, a na miejscu powstało kilka cegielni.
Przy budowie twierdzy pracowało 6918 ludzi, w tym
367 murarzy. Gdy w 1780 roku brakowało cegły,
przystąpiono do rozbiórki dawnych zamków
krzyżackich w Rogóźnie i Grudziądzu. Ogółem
do budowy wykorzystano niewyobrażalną liczbę 130
milionów cegieł. Trudności natury technicznej
spowodowały, że umocnienia trzeba było głębiej
fundamentować, korytować wypływające stąd liczne
źródła. Opiewający na 1,8 miliona talarów kosztorys
okazał się niewystarczający, dlatego zrezygnowano
z budowy części projektowanych chodników. Z 56.400
metrów zrealizowano 32.000 metrów, założono też

>>> Główna brama wjazdowa na cytadelę
Cytadelę grudziądzką wzniesiono 1,5 km na północ od
miasta, na wysokim brzegu Wisły. Miejsce miało
doskonałe naturalne otoczenie – od północy wodami
rzeki Osy, od wschodu i południa kanałem Trynka.
>>> ROZPOCZĘCIE PRAC
Twierdzę wytyczono w terenie 6 czerwca 1776 podczas
wizytacji budowy przez króla Fryderyka II. Fakt ten
upamiętnia kamień w obrębie donżonu z napisem
„6 Juni 1776”. Prace ruszyły w szybkim tempie.
Do budowy chodników minerskich sprowadzono
>>> Budynki wału donżonu
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miny demolacyjne pod wałami bastionów i rawelinów
do rozrzucania własnych dzieł na wypadek ich zdobycia.
>>> ZAKOŃCZENIE BUDOWY
Budowę twierdzy zakończono w 1789 roku, a ostateczny koszt jej budowy wyniósł 3 671 146 talarów. Plan
cytadeli oparty był na połowie regularnego ośmiokąta
z centralnie umieszczonym donżonem, pięcioma
bastionami i czterema rawelinami. Od strony Wisły
dziedziniec zamykał Wielki Magazyn, w którym mieściło
się wiele pomieszczeń gospodarczych: spichrz na mąkę,
piekarnia, kuźnia i mieszkania intendentów. W dolnej
kondygnacji znajdował się browar, gorzelnia, pomieszczenia składowe oraz stajnie. Do cytadeli prowadziły
cztery bramy: Górna od południa (dzisiejszy wjazd od
ulicy Czwartaków), Dolna od północy oraz para Bram
Wodnych od strony Wisły. Twierdzę wzmocniło
zbudowane od południa tzw. Dzieło Rogowe, którego
budowę rozpoczęto w 1788 roku.

>>> Cytadela z lotu ptaka

>>> Grobla w miejscu dawnego drewnianego mostu
niemieckiego poetę Fritza Reutera za przynależność
do korporacji studenckich głoszących ideę zjednoczenia
Niemiec. W 1910 roku urządzono w celi muzeum
pamiątek po poecie. W czasie I wojny światowej
w twierdzy internowano wziętych do niewoli oﬁcerów
Ententy. Z kolei podczas II wojny światowej w cytadeli
więziono jeńców wojennych oraz ludność cywilną.
>>> ZWIEDZANIE
Cytadela jest dziś obiektem zajmowanym przez wojsko,
jednak jest ona udostępniana do zwiedzania. Najłatwiej
zwiedzić twierdzę 3 maja i 11 listopada, w godzinach
12.00 – 15.00. Wówczas zwiedzanie z przewodnikiem
jest bezpłatne. Ponadto cytadelę można zwiedzać
w każdą sobotę od maja do września - zbiórka przed
bramą wjazdową o godzinie 10:30. W pozostałe dni
zwiedzanie twierdzy jest możliwe po uprzednim
ustaleniu ze stowarzyszeniem Rawelin

>>> OBLĘŻENIE TWIERDZY
Twierdza w Grudziądzu spełniła swoją militarną
rolę tylko raz, w czasie wojen napoleońskich w 1807
roku. Cytadela była wówczas od stycznia blokowana
i oblężona przez wojska francusko-polskie. Obroną
twierdzy kierował generał baron Wilhelm de Courbiere.
Oblężenie zakończył pokój zawarty 9 lipca 1807 roku
w Tylży, jednak wojska odstąpiły od oblegania dopiero
w grudniu tego roku. Podczas walk z załogi liczącej 5813
ludzi poległo zaledwie 23 żołnierzy, a dalszych 751
zmarło z powodu epidemii.
Na skutek rewolucyjnego postępu w sztuce militarnej
twierdza straciła na znaczeniu już w połowie XIX wieku,
jednak po wybudowaniu w 1878 roku mostu przez
Wisłę w Grudziądzu przywrócono jej wartość bojową.
W 1920 roku cytadelę przejęło Wojsko Polskie, lokując
w twierdzy 18 Pułk Ułanów Pomorskich.
>>> WIĘZIENIE
Grudziądzka cytadela, poza funkcją militarną, pełniła
w przeszłości rolę więzienia politycznego. Osadzono tu
m.in. żołnierzy Powstania Listopadowego, a w latach

>>> Zejście prowadzące do podziemi III bastionu
Obsługa ruchu turystycznego
Stowarzyszenie Rawelin
ul. 6 Marca 1, 86-300 Grudziądz
tel. 56 458-26-50, 504-991-262
www.rawelin-grudziadz.pl
Cytadela
ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz
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Solanki termalne
>>> GEOTERMIA GRUDZIĄDZ
Eksploatacja leczniczych wód termalnych w Geotermii
Grudziądz opiera się na wydobyciu bogatych pokładów
podziemnych wód chlorkowo - sodowych.

>>> Wnętrze tężni solankowej

>>> Budynek Geotermii Grudziądz
Solanka o temperaturze około 40 stopni i zasoleniu
do 8% wykorzystywana jest dzięki jej leczniczym
właściwościom do celów balneologicznych, a także
rekreacyjnych. Szeroki wachlarz usług grudziądzkich
solanek sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

>>> Piramida z tężnią solankową
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>>>TĘŻNIA SOLANKOWA
Jedyna w Europie piramida z tężnią solankową,
przeznaczona do inhalacji aerozolem sporządzonym
z naturalnej solanki, bogatej w urozmaicony skład
minerałów m.in. jodu i bromu, znajduje zastosowanie nie
tylko w stanach ogólnego wyczerpania organizmu, ale
przede wszystkim w leczeniu górnych dróg
oddechowych, nadciśnienia tętniczego, zapewniając
jednocześnie wzrost odporności organizmu.

Badania specjalistów wykazały, że absorpcja cennych
minerałów i jodu przez 15 minut inhalacji w piramidzie
równa jest dniu spędzonemu nad morzem.
>>>STREFA BASENOWO - SAUNOWA
Dla miłośników kąpieli Geotermia Grudziądz oferuje
wypoczynek w streﬁe basenowo - saunowej, gdzie
do dyspozycji pozostają 4 baseny o różnym stężeniu soli,
które umożliwiają korzystanie z kąpieli zarówno
dzieciom, jak i dorosłym.

>>> SALON KOSMETYCZNY
Z Geotermii Grudziądz kobiety wychodzą odmienione i
pełne energii. W salonie welness bazujemy na naturalnych, najwyższej klasy kosmetykach, opartych
na algach i minerałach morskich.

>>> Zabiegi pielęgnacyjne ciała

>>> Baseny solankowe
Każdy basen charakteryzuje się czymś wyjątkowym:
przeciwprądami, uchylnym dachem czy biczami
wodnymi. Dla dzieci udostępniony jest bezpieczny, płytki
brodzik z wodą o niskim stężeniu solanki. Kąpiele
solankowe zaleca się przy chorobach reumatoidalnych,
ortopedycznych, ale także przy walce z trądzikiem czy
cellulitem.
>>> SIŁOWNIA
Największy i najlepiej wyposażony w mieście klub
ﬁtness Fit-Line przyciąga miłośników aktywnego
wypoczynku. Nad poprawą formy i sylwetki czuwa
grupa wykwaliﬁkowanych specjalistów, którzy pełnią
także rolę trenerów indywidualnych, dietetyków czy
ﬁzjoterapeutów. Panie przyciąga głównie nowo
powstała sala cardio do ćwiczeń aerobowych, z kolei
Panów możemy częściej spotkać w sali ćwiczeń
podzielonej na strefę ćwiczeń anaerobowych oraz
strefę ćwiczeń na nowoczesnym sprzęcie siłowym.

Dla wzmocnienia efektu zabiegów na ciało proponujemy seans w kapsule SPA, wzbogacony o aromai muzykoterapię. Oferujemy również gabinet masażu,
w tym drenaż limfatyczny, masaż kamieniami z olejkiem
eterycznym, masaż antystresowy czy antycellulitowy.

>>> Masaż kamieniami
>>> CAMPERPARK
Profesjonalny camperpark przystosowany dla samochodów typu „Caravan” przyciąga fanów tych dwuśladów z wielu zakątków Europy. Cyklicznie od 2009
roku w Grudziądzkich Termach organizowane są zloty
miłośników caravaningu, którzy mogą korzystać
z dostępu do wody, prądu oraz miejsc utylizacji
nieczystości.
Obiekty Geotermii otwarte są 7 dni w tygodniu.
Geotermia Grudziądz
ul.Warszawska 36, 86-300 Grudziądz
tel. 56 464-45-83
www.geotermiagrudziadz.pl

>>> Zajęcia na siłowni prowadzone przez instruktora
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Miasteczko
westernowe
>>> MEGA PARK KANSAS CITY
Nieopodal Grudziądza, w przepięknym lesie,
w sąsiedztwie Jeziora Rudnickiego leży miasteczko
westernowe Kansas City...
Po wejściu do miasteczka przeniesiecie się do Ameryki
z końca XIX wieku. W kłębach kurzu wzbitego przez
końskie kopyta zobaczycie obraz Dzikiego Zachodu.
Poznacie życie westernowego miasteczka. Spotkacie
tam szeryfa, Kowbojów, Indian, Traperów i będziecie
mogli zobaczyć jak wyglądało ich codzienne życie.
Będziecie mogli spróbować swoich kowbojskich
umiejętności, samemu poszukać samorodków złota
w kopalni, odbyć przejażdżkę ciuchcią i bryczką,
przyjrzeć się pracy na rancho oraz obejrzeć pokazy
z udziałem koni.
Miasteczko Westernowe zaprasza od godz. 10.00
do godzin wieczornych na bogaty program z życia
na Dzikim Zachodzie. Występy artystyczne odbywają
się codziennie od lipca do sierpnia, poza sezonem tylko
w weekendy.

czegoś ciekawego - tryb życia, pożywienie czy miejsce
bytowania. Poznacie prehistoryczne epoki i dowiecie się
jak i dlaczego wyginęły dinozaury.
>>> BEDROCK CITY
Kolejną atrakcją w Mega Parku jest Kraina Flinstonów.
Ma charakter placu zabaw, gdzie można robić zdjęcia
dzieciom np. w samochodzie Freda czy Barneja.
Wszystkiego można dotknąć, z korzystać z koparki
Freda lub przez chwilę zamieszkać z naszymi
bohaterami.
>>> KRAINA BAJEK, BAŚNI I LEGEND
Świat przygody i czarodziejskich opowieści. Tutaj dzieci
spotkają się z bohaterami swoich ulubionych bajek,
baśni i legend. Z bliska zobaczą jak wyglądała chatka
na kurzej nóżce i jak mieszkały krasnoludki. W zaczarowanym świecie przewodnik poprowadzi zajęcia
w taki sposób, aby dzieci mogły wykazać się własną
wiedzą na temat bajkowych postaci.

>>> JURAJSKA KRAINA DINOZAURÓW
W celu głębszego poznania historii naturalnej Ziemi
i prehistorycznych zwierząt stworzono jurajską ścieżkę
edukacyjną. Znajdziecie w niej ﬁgury dinozaurów
w naturalnych rozmiarach. O każdym dowiecie się

>>> Kraina bajek, baśni i legend
Podczas zwiedzania dzieci poznają zupełnie nowe dla
nich opowieści. W efekcie maluchy na nowo odkryją
polskie baśnie i legendy.

>>> Kraina Dinozaurów
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>>> SAFARI
MEGA PARK Kansas City stworzył SAFARI, w którym
zobaczyć można dziko żyjące zwierzęta w naturalnych

rozmiarach. Tylko tu zobaczycie tygrysa, słonia czy
hipopotama nie oddzielonych kratą klatki. Ponadto
obejrzycie: rodzinę słoni, bizona, żyrafy, zebry,
niedźwiedzie Grizli i inne. Zwierzęta nie są więzione ani
zmuszane do przebywania w nienaturalnych warunkach.
Tutaj poznacie ich nazwy, zwyczaje i ciekawostki z ich
życia. Przy każdym zwierzaku znajduje się tablica
dydaktyczna z jego opisem. Zwiedzanie safari odbywa
się z przewodnikiem, a poziom przekazywanej wiedzy
dostosowany jest do wieku uczestników.
>>> ZOO - LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO
Miasteczko westernowe jest przyjacielem przyrody.
W tutejszym ZOO znajdują się tylko hodowlane
zwierzęta, które udomowione przez ludzi mogą żyć
na ograniczonym terytorium. Zobaczycie na żywo wiele
gatunków ssaków, ptactwo domowe i dzikie, nakarmicie
kozy, poznacie obyczaje wielbłąda i emu.

>>> Dzikie zwierzęta w Safari

>>> LUNAPARK
W Mega Parku istnieje również park rozrywki, na który
składają się urządzenia rekreacyjne. Poza autodromem,
do dyspozycji gości jest cały plac „Eldorado”, gdzie
można pojeździć na karuzelach, quadach, jeepach.
Można również zmierzyć się z własnym strachem
i ujarzmić "Byka Rodeo" lub pograć na loterii.

Mega Park
ul. Zielona, 86-300 Grudziądz
tel. 601-660-534, 667-697-687
www.mega-park.pl
poczta@mega-park.pl

W Mega Parku istnieje możliwość skorzystania
z noclegu w domkach holenderskich. Miasteczko czynne
jest sezonowo w okresie od końca kwietnia do września.

>>> Plan Miasteczka Westernowego Kansas City
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Aktywny wypoczynek
>>> KRĘGIELNIA MK BOWLING
Zapraszamy do nowoczesnej kręgielni, urządzonej
według najwyższych standardów i wyposażonej
w profesjonalny sprzęt. Kręgielnia dysponuje 8 torami,
wśród nich są tory wyposażone w bandy ułatwiające grę
dzieciom. System liczenia punktów oraz zarządzania
torami jest całkowicie skomputeryzowany. W klubie
działa bar oferujący doskonałe napoje oraz drinki.

>>> Kręgielnia MK Bowling

Kręgielnia MK Bowling
ul. Chełmińska 144, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 46 11 666,
www.mkbowling.pl
>>> PARK LINOWY
Zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem
z Grudziądza w malowniczej wsi Rulewo znajduje się
park linowy z trasami o różnym stopniu trudności.
Przejście najwyższą ścieżką po linach rozpiętych między
drzewami na wysokości 14 metrów dostarcza sporej
dawki adrenaliny.
Hanza Pałac - Park Linowy
Rulewo 13, 86-160 Warlubie,
tel. 52 320 90 94,
www.hanzapalac.pl

>>> Park linowy w Rulewie
>>> PAINTBALL ARENA ATOMICE
Paintball Arena Atomice to teren przygotowany
do postapokaliptycznej gry miejskiej, odbijania
zakładników, ochrony prezydenta czy terminatora.
Scenariusze rozgrywki zawsze dopasowane są
do potrzeb klienta.
Paintball Arena Atomice
ul. Chełmińska 208, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 465 43 16,
www.atomice.pl
>>> Paintball Arena Atomice
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Gastronomia
>>> RESTAURACJE

Szósty zmysł
ul. Długa 22-23, tel. 56 642-85-33

Akcent
ul.Wybickiego 38, tel. 783-781-009

Żak
ul. Legionów 35, tel. 56 461-30-38

Bodega
al. 23 Stycznia 26, tel. 56 643-15-15

>>> KAWIARNIE

Czarci Młyn
ul. Chełmińska 208, tel. 56 465-43-16

Francuz

Grota

Kontynenty
ul. Starorynkowa 12/14, tel. 56 471-81-71

ul.Toruńska 25-27, tel. 509-128-068

ul. Mickiewicza 15, tel. 56 462-14-38

Hoang Gia
ul. Szewska 13, tel. 56 646-17-58

Pańska 13
ul. Pańska 12, tel. 56 471-87-81

Leśniczówka
ul.Wigury 1, tel. 56 462-87-44

Galateria Italiana
ul. Rynek 7, tel. 534-199-170

Lotos
ul.Toruńska 38, tel. 56 462-40-47
Majero

>>> PIZZERIE
Avanti

ul. Kościelna 15/17, tel. 56 642-77-53

ul. Mickiewicza 35, tel. 56 461-22-29

Millenium
ul.Wybickiego 44, tel. 56 462-03-22

Da Grasso
ul. Rynek 13, tel. 56 643-44-44

Pod Niedźwiedziem
ul. Chełmińska 44, tel. 56 477-80-29

Montenegro
ul. Szewska 23, tel. 56 462-02-37

RAD

Tomato
ul. Chełmińska 144, tel. 56 465-55-06

ul. Szewska 5, tel. 56 462-47-97

Sayuri Sushi
ul. Sienkiewicza 10, tel. 504-836-386
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Kemping 134**
nad Jeziorem Rudnickim
>>> KEMPING 134**
Zapraszamy Państwa do wypoczynku w naszej
sezonowej bazie noclegowej, na którą składa się:
31 domków kempingowych na 124 miejsca oraz pole
namiotowo-caravaningowe na 200 miejsc, usytuowane
w środku lasu sosnowego, nad Jeziorem Rudnickim
Wielkim, 7 km od centrum Grudziądza. Wysoki
standard kempingu, który jest członkiem Polskiej
Federacji Campingu i Caravaningu, wielokrotnie został
wyróżniony tytułem Mister Camping.
Cały obszar Jeziora Rudnickiego jest objęty strefą ciszy.
Do dyspozycji gości posiadamy również bezpłatny
parking na ogrodzonym terenie. W pobliżu kempingu
znajdują się punkty małej gastronomii, sklep spożywczy i
kiosk. Przy ośrodku znajduje się przystanek sezonowej
linii „R” komunikacji miejskiej, który pozwala na
dotarcie do centrum Grudziądza w 15 minut.

>>> Salon z aneksem kuchennym

ul. Zaleśna 1
86-300 Grudziądz
tel. +48 56 46 225 81
www.moriw.pl
moriw@moriw.pl
>>> Sypialnia

>>> Domki kempingowe wybudowane w 2013 roku
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Baza noclegowa
>>> HOTELE

Bajeczny Sen
Ośrodek Wypoczynkowy DOMPOL
ul. Krucza 2
ul. Jeziorna 1
Hanza Pałac Rulewo****
tel. 661-658-159
tel. 664-619-731
Rulewo 13, 86-160 Warlubie
www.bajeczny.cba.pl
www.dompolpw.pl/ow
tel. 52 320-90-94
Dobry Hostel
Ośrodek Wypoczynkowy Warma
www.hanzapalac.pl
ul. Droga Łąkowa 91
ul. Jeziorna 5
(18 km od Grudziądza)
tel. 56 461-20-82
tel. 693-350-207
Hotel City***
www.dobryhostel.pl
www.warma.zafriko.pl
ul.Toruńska 28/30
Leśniczówka
tel. 56 471-80-31
ul.Wigury 1
www.hotel-city.pl
tel. 56 462-87-44
>>> GOSPODARSTWA
www.lesniczowka.twoje-miasto.pl
Hotel Energetyk***
AGROTURYSTYCZNE
Motel Niezapominajka
ul. Miła 2
Świerkocin 49 c
tel. 56 464-41-93
Pod Lipą
tel. 56 464-00-07
www.energetyk-hotel.pl
Słup 79
www.motel.grudziadz.com
Hotel Kowalkowski***
86-330 Gruta
Motel Trans-Serwis-Czepek
ul. Chopina 1/3
tel. 56 468-57-14
ul. Szosa Toruńska 40
tel. 56 461-34-90
Szklana Góra
tel. 56 465-47-78
www.hotel.grudziadz.eu
Rogóźno-Zamek 12
Stal
Hotel RAD***
86-318 Rogóźno
ul. Sportowców 3
ul. Chełmińska 144
tel. 605-404-342
tel. 56 465-11-51
tel. 56 465-55-06
Maranka
www.hotel.stalgrudziadz.pl
www.hotelrad.pl
ul. Kurpiowska 33,
Teatr
HotelVilla***
86-300 Grudziądz
ul. Focha 19
ul. Chełmińska 44
tel. 607-936-232
tel. 56 462-09-00
tel. 56 477-98-53
Biały Dom
www.teatr.grudziadz.pl
www.hotel-villa.pl
Rogóźno 4
Zajazd pod Kasztanem
Hotel Czarci Młyn**
86-318 Rogóźno
ul. Miłoleśna 4
ul. Chełmińska 208
tel. 787-885-734
tel. 56 463-88-85
tel. 56 465-43-16
Pod Dębem
www.zajazd-pod-kasztanem.pl
www.czarci.pl
Polskie Łopatki 22
Hotelik Sportowy
Hotel Adriano*
87-222 Książki
ul. Rapackiego 33
ul. Hallera 4
tel. 785-177-629
tel. 604-292-800
tel. 56 465-69-99
Szkolne schronisko młodzieżowe
www.hoteladriano.pl
ul. Hallera 37
tel. 56 643-55-40
>>> POZOSTAŁE
www.bursa.grudziadz.com
Camping 134**
Aeroklub Nadwiślański
ul. Zaleśna 1
Lotnisko Lisie Kąty
tel. 56 462-25-81
tel. 56 468-18-32
www.moriw.pl
www.lisie.pl
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Bądź online
W Grudziądzu znajduje się kilka miejsc, w których
bezpłatnie połączysz się z siecią lub skorzystasz z
komputera.
Strefy darmowego internetu:
- Rynek Główny
- Biblioteka Miejska
- plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim
- pasaż handlowy na al. 23 Stycznia
- CH Alfa
Z komputera bezpłatnie skorzystasz w:
- Informacji Turystycznej na Rynku
- każdej ﬁlii Biblioteki Miejskiej

>>> Rynek Główny
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>>> Biblioteka Miejska

Grudziądz w sieci
www.grudziadz.pl
Oﬁcjalny portal miasta
www.it.gdz.pl
Informacja Turystyczna w Grudziądzu
www.haszgru.pl
#gru - marka Grudziądza integrująca mieszkańców
www.facebook.com/kochamgrudziadz
Fanpage miasta

Do zobaczenia w Grudziądzu!
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