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OKRES PRZEDKRZYŻACKI

1155 pierwsza wzmianka pisana o Grudziądzu w tzw. falsyfikacie 
mogileńskim, antydatowanym na 1065 rok 

1222 książę Konrad Mazowiecki potwierdził 5 sierpnia nadanie  
biskupowi Chrystianowi części ziemi chełmińskiej wraz z Gru-
dziądzem, który w 1233 roku stał się centralnym ośrodkiem 
misyjnym w wyprawach do Prus

PANOWANIE KRZYŻAKÓW

1228 23 kwietnia Konrad Mazowiecki nadał Krzyżakom w dzierżawę 
dobra ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem

1231 Biskup Chrystian dostał się do niewoli pruskiej

1243 w bitwie stoczonej 15 czerwca nad jeziorem Rządz (obecnie  
w granicach miasta) z powstańcami pruskimi, Krzyżacy ponie-
śli dotkliwą klęskę

1260 Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku w Grudziądzu

1286 rozpoczęła się budowa kościoła pw. św. Mikołaja

1291 na zamku w Lipienku 18 czerwca Meinhard z Querfurtu, mistrz 
krajowy Zakonu NMP, wystawił akt lokacyjny dla miasta Gru-
dziądza

1351 ukończono budowę „spichrza Bornwalda” – pierwszego w nad-
wiślańskim kompleksie

1380 wielki mistrz Winrych von Kniprode zezwolił 1 lipca na wyszynk 
piwa w piwnicach ratusza

1396 na uzbrojeniu zamku znajdowało się 6 armat lekkich i 2 armaty 
na kule kamienne

1410 w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca śmierć poniósł komtur gru-
dziądzki Wilhelm von Helfenstein; dwa tygodnie później miasto 
zajęli Polacy

1411 na Rynku, w obecności wielkiego mistrza Henryka von Plau-
ena, bez wyroku sądowego ścięto w maju tego roku rycerza 
Mikołaja z Ryńska

1454 mieszkańcy wypędzili Krzyżaków z Grudziądza

HISTORIA
GRUDZIĄDZA W PIGUŁCE
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PRUSY KRÓLEWSKIE

1466 po raz pierwszy w Grudziądzu odbył się sejmik generalny Prus 
Królewskich

1500 powstają pierwsze murowane domy

1522 Mikołaj Kopernik 21 marca na sejmiku generalnym Prus Kró-
lewskich wygłosił traktat o monecie

1552 król Zygmunt August udzielił zgody na przekopanie kanału 
Trynka, według legendy na podstawie projektu Mikołaja Ko-
pernika

1626 król Zygmunt III Waza 30 września wydał polecenie budowy 
stałego mostu przez Wisłę

1629 Szwedzi po raz pierwszy najechali na miasto

1631 rozpoczęto budowę Pałacu Opatek

1646 miasto staje się własnością królowej Marii Ludwiki, która ze 
starostwa grudziądzkiego czerpała dochody

1647 Sejm Rzeczypospolitej w marcu zezwolił na założenie Kole-
gium Jezuickiego

1655 Szwedzi po raz drugi najeżdżają na Grudziądz; wypędzili z mias- 
ta jezuitów i benedyktynki

1656 Grudziądz przez dwa lata był siedzibą głównej kwatery armii 
Karola Gustawa. Król z rodziną mieszkał na zamku

1657 powstał pierwszy plan Grudziądza, służący Szwedom w plano-
waniu umocnień

1659 wojska polskie w sile 15 tys. żołnierzy, pod wodzą marszałka 
wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego, w sierpniu zdo-
były szturmem miasto i zamek; wycofujący się Szwedzi spalili 
pół miasta

1678 odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne, wystawione 
przez uczniów Kolegium Jezuickiego

1703 Szwedzi najechali na Grudziądz po raz trzeci

1707 miasto okupowali Rosjanie (do 1718 roku)

1711 na zamku przebywał car Rosji Piotr I

1721 kościół jezuicki pw. św. Franciszka Ksawerego został konse-
krowany 13 grudnia

1728 rozpoczęła się budowa klasztoru benedyktynek

1750 na mocy przywileju króla Augusta III Sasa założono kościół  
i klasztor reformatów

OKRES ZABORÓW

1772 na mocy konwencji rozbiorowej Grudziądz został zagarnięty 
przez Prusy

05

1776 budowę twierdzy na wzgórzu nieopodal miasta rozpoczęto  
6 czerwca (oddano do użytku w 1789 roku)

1778 król pruski Fryderyk II nakazał rozebrać zamek

1802 w budynkach klasztoru reformatów utworzono zakład popraw-
czy, następnie więzienie (zakład karny działa tam do dziś)

1806 wojska napoleońskie zdobyły miasto i przez pół roku oblegały 
cytadelę (nieskutecznie)

1843 wybrukowano pierwsze ulice

1844 wybudowano synagogę na ul. Mickiewicza (zburzyli ją Niemcy 
w 1940 roku)

1865 latarnie gazowe rozświetliły ulice Grudziądza

1867 u ujścia Rowu Hermana do Wisły zbudowano port rzeczny

1872 cytadelę rozbrojono, przeznaczając ją na koszary i magazyny

1873 powstał Żydowski Zakład dla Sierot (obecnie siedziba USC); 
to jedyny zachowany budynek o architekturze judaistycznej  
w Grudziądzu

1876 w kwietniu rozpoczęto budowę mostu kolejowo-drogowego 
przez Wisłę (ukończono w 1879 roku)

1878 uruchomiono linię kolejową do Jabłonowa; rok później do La-
skowic, w 1882 do Torunia, a w 1883 do Malborka

1883 zbudowano neogotycki gmach Poczty

1884 otwarto Miejskie Muzeum Starożytności

1885 rozebrano większą część średniowiecznych murów miejskich 
i zasypano fosy

1891 rozpoczęła się rozbudowa Twierdzy Grudziądz

1896 uruchomiono konną linię tramwajową z dworca kolejowego do 
ogrodów Tivoli (od 1899 elektryczną)

1897 powstało pierwsze w Polsce stowarzyszenie naturystów, któ-
rzy utworzyli ogrody działkowe „Kąpiele słoneczne”

1903 pożar kilku spichrzów; po odbudowie niektóre z nich przezna-
czono na cele mieszkaniowe

1908 na Wiśle 1 lipca otwarto pływające kąpielisko

1913 ukazał się drukiem pierwszy przewodnik po Grudziądzu

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

1923 do Grudziądza na stałe przybył 18. Pułk Ułanów Pomorskich, 
stacjonujący w cytadeli

1925 Grudziądz otrzymał złoty medal za zieleń miejską

1933 w 250. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej założono Ogród Bota-
niczny im. króla Jana III Sobieskiego
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1935 oddano do użytku odkryty basen w Tarpnie

DZIEJE NOWOŻYTNE

1939 wojska niemieckie wkroczyły do miasta 4 września

1945 po sześciu tygodniach walk, 6 marca wojska hitlerowskie pod- 
dały się; 75% budynków zostało zniszczonych lub mocno 
uszkodzonych

1956 Muzeum zajęło barokowy gmach klasztoru benedyktynek

1972 otwarto Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne; w tym 
roku odkryto pod Grudziądzem złoża bogatej w minerały so-
lanki

1980 na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie Bronisław Malinow-
ski, zawodnik GKS Olimpia, zdobył złoto w biegu na 3000 m  
z przeszkodami (zginął rok później w wypadku na grudziądz-
kim moście)

2006 uruchomiono obiekty Geotermii wykorzystujące solankę w rek- 
reacji i lecznictwie

2010 zakończyła się rewitalizacja Rynku; papież Benedykt XVI pod-
niósł farę do rangi bazyliki mniejszej

2011 Grudziądz skomunikowano z autostradą A1

2014 na odnowionej Górze Zamkowej, na fundamentach dawnej 
wieży zamkowej stanęła wieża widokowa Klimek; w tym sa-
mym roku oddano do użytku zrewitalizowany Port Schulza  
z Mariną Grudziądz

2015 Na grudziądzkim Rynku stanęła ławeczka z Mikołajem Koper-
nikiem  ekonomistą

PRZEWODNIK
PO STARYM MIEŚCIE

 RYNEK I  ZABYTKOWE KAMIENICZKI
Grudziądzki Rynek to plac w  kształcie prostokąta o  wymiarach 

54 × 70 m, z odejściem ośmiu ulic w czterech rogach. Wybrukowany zo-
stał w 1843 r. kostką granitową i bazaltową. Dawniej pośrodku stał dom 
kupiecki oraz gotycki ratusz (do 1851 r.). Po rozbiórce sukiennic zbudo-
wano kościół ewangelicki im. Króla Fryderyka II (1785-1899). Do schyłku 
II wojny światowej w zachodniej pierzei działał luksusowy hotel i restau-
racja „Królewski Dwór”.

Do początku XVII w. kamieniczki okalające Rynek były drewniane, 
następnie murowane, piętrowe. Niemal wszystkie budynki w zachodniej 
i południowej pierzei zostały zniszczone w 1945 r. i odbudowane w stylu 
nawiązującym do baroku. Najstarsza kamienica na Rynku to dom pod nu-
merem 20, „Pod Łabędziem”, z przełomu XVI i XVII w. Kamienica powsta-
ła z połączenia wspólną fasadą dwóch dawnych domów.

W centralnej części Rynku wznosi się pomnik Żołnierza Polskiego, 
postawiony na miejscu Pomnika Niepodległości zniszczonego w 1939 r. 
przez Niemców. 

Rynek w 2010 roku przeszedł renowację. Przywrócono dawną na-
wierzchnię, postawiono latarnie stylizowane na XIX-wieczne, a  cokół 
pomnika wykonano na wzór tego z początku ubiegłego stulecia. 

W 2015 roku w północno-zachodnim narożniku placu stanęła ła-
weczka z Mikołajem Kopernikiem-ekonomistą, który w 1522 roku w ra-
tuszu na Rynku (lub w kościele pw. św. Mikołaja) wygłosił swój traktat 
o monecie.
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 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA
Najstarszy kościół w  Grudziądzu, budowany był przez niemal 130 

lat, poczynając od 1286 roku, gdy rozpoczęła się budowa prezbiterium. 
Przez wiele lat ta część kościoła funkcjonowała jako samodzielna bry-
ła, dając mieszkańcom schronienie podczas licznych najazdów plemion 
pruskich. W XIV wieku powstał korpus świątyni, a na początku XV wieku 
wieża z namiotowym hełmem. Niestety bogate gotyckie wyposażenie ko-
ścioła uległo zniszczeniu w  XVI wieku, gdy w  czasie reformacji kościół 
przejęli ewangelicy. Po odbudowie świątyni po zniszczeniach wojny pol-
sko-szwedzkiej, wnętrze otrzymało barokowe ołtarze: główny i boczne. 
Wieżę kościoła nakryto wówczas barokowym hełmem.

 

Do najciekawszych zabytków sakralnych kościoła należy ołtarz 
główny z  rzeźbami św. Andrzeja, Pawła, Piotra i  Judy Tadeusza w dol-
nej kondygnacji, św. Jana Nepomucena, Grzegorza Wielkiego, Mikoła-
ja i  Franciszka Ksawerego w  górnej, w  zwieńczeniu zaś Matki Boskiej 
z  Dzieciątkiem. W  polu środkowym ołtarza umieszczony jest obraz 
św. Mikołaja pędzla Jerzego Hoppena z  1950 r., w  górnej kondygnacji 
Trójca Św. Leonarda Torwirta z 1950 r.; w zwieńczeniu św. Jerzy. Niezwy-
kle ciekawym zabytkiem jest XIII-wieczna chrzcielnica typu gotlandz-
kiego, zdobiona ornamentem kwiatowym, smokami i  maszkaronami, 

z  romańską czarą granitową, przywiezioną do Grudziądza przez Wikin-
gów. Warto obejrzeć ołtarz boczny w nawie północnej z obrazem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., w srebrnej sukience z początku XVIII w., 
wzbogacony o  dwie pozłacane korony poświęcone 9 marca 2002 r. 
przez Jana Pawła II. W kościele znajdziemy także XVII-wieczne obrazy: 
św. Anny Samotrzeć, św. Mikołaja malowany na desce, Koronacji NMP – 
według tradycji pochodzący z kaplicy zamkowej oraz XVIII-wieczny obraz 
św. Antoniego w neogotyckiej ramie.

W sezonie turystycznym, tj. od maja do września, w każdy weekend 
udostępniona do zwiedzania jest wieża kościoła, w której oprócz dwóch 
zabytkowych dzwonów z  lat 1482 i  1777, wewnątrz znajduje się wysta-
wa dawnych elementów wyposażenia kościoła. Z okien na szczycie wieży 
rozciąga się wyjątkowy widok na Górę Zamkową, ulicę Spichrzową oraz 
dolinę Wisły i most Bronisława Malinowskiego.

 PLAC MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Trójkątny plac z pomnikiem Mikołaja Kopernika z 1972 r., dla upa-

miętnienia wystąpienia sławnego astronoma na jednym z sejmików Prus 
Królewskich w dniu 21 marca 1522 roku. Wtedy to Kopernik wygłosił swój 
słynny traktat o monecie.
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KOŚCIÓŁ
 PW. ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

Wraz z  sąsiednim kolegium kościół stanowi kompleks ufundowa-
ny przez Jana Działyńskiego, który jezuitów sprowadził do Grudziądza 
w  1622 r. Kościół zbudowany został w  latach 1648–1723, w  stylu ba-
rokowym. Fasada kościoła wychodzi na Plac Miłośników Astronomii. 
W  jej górnej części znajdują się trzy wnęki z  rzeźbami: św. Antoniego, 
Teresy i nieznanego świętego. Warto wejść do wnętrza o bogatym wystro-
ju, wykonanym w stylu regencyjnym w latach 1715–1740, polichromowa-
nym przez jezuitę Steinera. Szczególną uwagę warto zwrócić na malo-
widła i dekoracje w  typie chinoiserie na ambonie i chórze muzycznym. 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający patrona kościoła, 
adorowany przez Murzyna i Indianina. Na północnej ścianie świątyni znaj-
duje się barokowy obraz Zwiastowania NPM.

 KOLEGIUM JEZUICKIE

Kolegium zostało ufundowane przez wojewodę chełmińskiego Jana 
Działyńskiego. Gmach wzniesiono w latach 1647-1725 na rzucie prosto-

kąta, 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 rzadkim 
sklepieniu zwierciadlanym, o stiukowej dekoracji z lat 1720-1730. Po ka-
sacie zakonu jezuitów w 1718 r. umieszczono tu gimnazjum, a od 1816 
seminarium nauczycielskie. Po pożarze ratusza na grudziądzkim Ryn-
ku w 1897 r. przeniesiono tu siedzibę Urzędu Miejskiego, który funkcjo-
nuje w  tym gmachu do dziś. Z barokowej wieży od 22 lipca 1956 roku. 
grany jest hejnał grudziądzki, kompozycji kpt. Stanisława Szpuleckiego.

 GÓRA ZAMKOWA Z WIEŻĄ KLIMEK
Na najwyższym wzniesieniu w Grudziądzu, w latach 1260-1299 za-

kon krzyżacki wzniósł zamek obronny. Zbudowany na planie czworoboku 
z najważniejszymi pomieszczeniami w południowym skrzydle (refektarz, 
kaplica) oraz z dormitoriami (mieszkaniami rycerzy) od zachodu.

W północnej i wschodniej części zamku zbudowano pomieszczenia 
gospodarcze, m.in. kuchnię, piekarnię, browar i  szpital. Na dziedzińcu 
zamku zbudowano wolnostojącą wieżę obronną zwaną Klimkiem, która 
w czasie pokoju służyła również jako więzienie. Na dziedzińcu wykopano 
także głęboką na 50 m studnię.



12 13

Zamek wielokrotnie był niszczony, głównie w okresie wojen szwedz-
kich. Od 1781 r. na rozkaz króla Prus Fryderyka II zamek partiami rozbie-
rano, a cegły z rozbiórki posłużyły do budowy ogrodzenia domu popraw-
czego w dawnym klasztorze reformatów.

Po zamku pozostała tylko wieża Klimek oraz studnia. Klimka osta-
tecznie wysadziły oddziały niemieckie w dniu 5 marca 1945 r. W latach 
2013-2014 relikty zamku krzyżackiego poddano rewitalizacji. W efekcie 
wyeksponowano mury zamku oraz zbudowano wieżę widokową wzoro-
waną na dawnej zamkowej wieży Klimek.

Z dwudziestotrzymetrowej wieży można podziwiać wspaniałą pano-
ramę, jaka roztacza się na miasto i dolinę Wisły, a w pogodne dni widać 
budynki Chełmna, Świecia i Nowego nad Wisłą.

Godziny otwarcia: XI - II IV - IX III oraz X

codziennie 9.00 - 16.00 9.00 - 20.00 9.00 - 18.00

 KOŚCIÓŁ I KLASZTOR REFORMATÓW
Klasztor reformatów z kościołem pw. św. Krzyża zostały zbudowane 

na przedmieściu Fijewo w  latach 1750-51, w stylu barokowym, według 
projektu królewskiego architekta Antonia Solariego. Ołtarz główny i czte-
ry ołtarze boczne, zbudowane z niepolichromowanego drewna, poświę-
cono w 1755 roku. W wyniku rozbioru Polski i kasaty większości zakonów, 
od 1801 roku w  gmachu klasztornym funkcjonował zakład poprawczy, 
a następnie zakład karny, który działa tu do dziś.

Fasada kościoła zdobiona jest pilastrami, dużym oknem pośrodku 
oraz niszami na rzeźby świętych. Szczyt fasady zwieńczony jest trójkąt-
nym naczółkiem oraz okrągłym oknem. Od północy do kościoła przyle-
gają zabudowania klasztorne złożone z  trzech skrzydeł, które tworzą 
pośrodku mały wirydarz (dziedziniec).

Kościół pw. św. Krzyża zazwyczaj udostępniany jest do zwiedzania 
w okolicach świąt: 23 I, 3 V oraz 11 XI. Zapisy chętnych przyjmuje Infor-
macja Turystyczna na około 3 tygodnie przed terminem zwiedzania.

 ZESPÓŁ SPICHLERZY
Pierwsze murowane spichlerze powstały w  XIV wieku i  stanowi-

ły, podobnie jak dziś, zwarty ciąg. Spełniały wówczas funkcje magazy-
nów zbożowych oraz obronną, zaś po przekształceniu w XIX i XX w. kilku 
z nich – również mieszkalną. Większość spichlerzy pochodzi z XVI-XVIII w. 
Od strony Wisły budynki są wielokondygnacyjne, podparte wysokimi 
przyporami, od strony miasta (ul. Spichrzowej) przeważnie dwukondy-
gnacyjne. Kilka posiada elewację zwykłej kamienicy. Wewnątrz spichle-
rzy przeważnie doskonale zachowane są konstrukcje drewniane i stropy 
belkowe. Warto zwrócić uwagę na kule armatnie wmurowane w elewacje 
zewnętrzne.

 BRAMA WODNA
Zbudowana na początku XIV wieku, dawniej zamykana broną (dzi-

siejsza replika pełni funkcję ozdobną). Spalona w 1659 r. oraz w 1945 r., 
po wojnie gruntownie odbudowana. Wbudowaną we fragment murów 
miejskich bramą wjeżdżano do miasta i zamku z Placu Portowego (Błoni 
Nadwiślańskich). Wskutek powojennej odbudowy przekształcono jej ele-
wację od strony miasta, przez co straciła gotycki charakter. Obecnie jest 
jednym z obiektów grudziądzkiego Muzeum.
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 KLASZTOR BENEDYKTYNEK
Pierwszy klasztor zbudowano w  1631 roku. Budynek został spa-

lony w  czasie potopu szwedzkiego. Obecny barokowy pochodzi z  lat 
1728–1731. Po kasacie zakonu mieściło się tu seminarium nauczyciel-
skie, w  czasie wojny dom starców, obecnie znajduje się tu muzeum. 
Gmach ma kształt nieregularny, w kształcie litery L, z dłuższym bokiem 
od strony Wisły. Budynek jest murowany, częściowo podpiwniczony. Krót-
szym skrzydłem połączony jest z kościołem Świętego Ducha.

 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. DUCHA
Wzniesiony w XIII w. przez zakon krzyżacki, pierwotnie drewniany, 

pełnił funkcję szpitala. W  1345 r. zniszczony w  wyniku pożaru, na jego 
miejscu powstał jednonawowy kościół murowany na rzucie wydłużonego 
prostokąta, dziś o całkowicie zatartych cechach stylowego gotyku. W cza-
sie 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 oraz w 1945 roku.

Zachowany strop kolebkowy o przekroju eliptycznym, XVIII-wieczny 
murowany chór oraz krucyfiks z II poł. XVIII w.

 PAŁAC OPATEK
Zbudowany z klasztorem w 1730 roku pełnił rolę furty klasztornej. 

Murowany z cegły, otynkowany, piętrowy na wysokich piwnicach, w sty-
lu barokowym. Elewacja pałacu ozdobiona jest niszami muszlowymi, 
w  których znajdują się rzeźby ośmiu świętych zakonników i  zakonnic 
benedyktyńskich. Między oknami parteru i  piętra elewację ozdobiono 
dekoracją o motywach roślinnych. Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum 
im. ks. dr. Władysława Łęgi.

 MURY MIEJSKIE
Fortyfikacje miejskie zostały wzniesione na początku XIV wieku. 

Do miasta prowadziły cztery bramy: Wodna, Toruńska, Boczna i Łasiń-
ska. Z miasta do zamku można było dostać się przez Bramę Zamkową, 
której szyja łączyła się z  przedzamczem krzyżackiej warowni. Na mu-
rach wzniesiono dziesięć baszt. Przez wieki mury były systematycznie 
rozbudowywane i umacniane. Pod koniec XIX wieku, wskutek rozbudowy 
miasta, mury częściowo rozebrano. Zachował się południowo-wschodni 
narożnik z przyziemiem baszty, a w ciągu murów południowych wieżycz-
ka wodociągowa, którą dawniej czerpano wodę z kanału Trynka (obecnie 
płynie pod ziemią).
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI  
 PW. ŚW. JANA

Kościół zbudowany z cegły, w stylu neogotyckim uproszczonym 
w duchu modernizmu w 1916 r. Jednonawowy, bezwieżowy, z płytkim 
prezbiterium. Budynek wyróżnia się fasadą z trójkątnym szczytem, za-
akcentowaną gęstym rytmem ukośnie ustawionych sterczyn, od których 
odcinają się wąskie, jasno tynkowane blendy. Elewacje boczne zostały 
wzmocnione przyporami. Wewnątrz znajduje się neogotycki ołtarz z ob-
razem z 1936 roku, przedstawiającym powołanie pierwszych uczniów 
Chrystusa, neogotycka ambona, chrzcielnica i prospekt organowy.

 POCZTA GŁÓWNA
Gmach dawnej Poczty Cesarskiej wzniesiony w 1883 r. ze środków 

pochodzących z  kontrybucji francuskiej, po wojnie francusko-pruskiej. 
Budynek w stylu neogotyckim, 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 posłań-
ców przyjęła na siebie Rada Miejska oraz bogaci kupcy. Do dziś na przed-
mieściach zachowały się karczmy, będące niegdyś stacjami pocztowymi.

 PRZYTUŁEK LACHMANNA
Gmach wybudowany w 1873 r. (w szczycie elewacji frontowej wid-

nieje data budowy wg kalendarza hebrajskiego – rok 5633) pełnił funkcję 
Żydowskiego Zakładu Sierot fundacji Lachmanna, zwanego „Przytułkiem 
Lachmanna”. Miała tam również swoją siedzibę Szkoła Podstawowa 
im. A. Mickiewicza. Budynek wykupiony w latach 20-tych XX wieku przez 
władze miasta, do dziś pełni rolę tzw. „małego ratusza”, mieszcząc m.in. 
Urząd Stanu Cywilnego. Budynek bogato zdobiony gzymsami oraz kafla-
mi terakotowymi o motywach roślinnych i muszlowych. Naroża zwieńczo-
ne są ośmiokątnymi wieżyczkami, krytymi metalowymi hełmami.

KOŚCIÓŁ
 PW. NIEPOKALANEGO SERCA NMP

Kościół wzniesiono w latach 1896-1898 w stylu neogotyckim wg pro-
jektu Augusta Menkena z Berlina, na potrzeby grudziądzkiej gminy ewan-
gelickiej. Wspólnota wcześniej użytkowała kościół z  1785 roku, miesz-
czący się na Rynku. Zniszczony w  wyniku działań wojennych w  1945 r. 
utracił 67-metrową wieżę zwieńczoną strzelistą iglicą. Po odbudowie za-
równo wnętrze kościoła, jak i kształt wieży uległy zmianie. Obecnie użyt-
kowany przez Zgromadzenie Księży Marianów.



18 19

 MUZEUM
Zwiedzanie Grudziądza warto zacząć od wizyty w Muzeum im. 

ks. dr. Władysława Łęgi. Zespół dawnego klasztoru benedyktynek, 
w którym obecnie znajduje się jego siedziba, należy do najcenniejszych 
zabytków architektury barokowej na Pomorzu. W kameralnych wnę-
trzach klasztoru prezentowana jest Galeria Współczesnego Malarstwa 
Pomorskiego. W kolekcji znajdują się dzieła o wielorakich wartościach, 
reprezentujących różnorodne tendencje artystyczne – od sztuki przed-
miotowej aż po różne odmiany sztuki abstrakcyjnej.

Obecnie Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi (patron instytucji 
od 2005 roku) zajmuje także dawną furtę klasztorną – Pałac Opatek – 
w którym od listopada 2018 r. prezentowana jest wystawa stała – Cen-
trum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920–1939.

WYSTAWA STAŁA 
„CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII W GRUDZIĄDZU 1920-1939”

W salach na parterze zaprezentowano zagadnienia związane z histo-
rią Centrum Wyszkolenia Kawalerii, jeździectwem i sportami konnymi. 
Tutaj podziwiać można okazałą kolekcję broni białej – wszystkie wzory 
szabli używanych przez polskich kawalerzystów i lance.

W centralnym miejscu sali ustawiona jest rzeźba naturalnej wielko-
ści, przedstawiająca kawalerzystów konno, w cwale, nawiązująca do zna-
nych szarż 18. Pułku Ułanów Pomorskich oraz 14. Pułku Ułanów Jazło-
wieckich, z września 1939 roku.

ATRAKCJE,
KTÓRE TRZEBA ODWIEDZIĆ
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Dalsza część sali poświęcona jest historii szkoły i życiu codzienne-
mu w koszarach. Na ekranie monitora prezentowany jest film o historii 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii przedstawiający najważniejsze wydarze-
nia, strukturę organizacyjną i życie codzienne kawalerzysty. W gablotach 
natomiast znajdują się pamiątki związane bezpośrednio ze szkołą oraz 
kolekcja oryginalnych odznak pułkowych.

Kolejną strefę sali zadedykowano jeździe konnej oraz sportom kon-
nym. Ta część ekspozycji imituje stajnię. Znajdują się tu siodła oraz ak-
cesoria jeździeckie, nagrody i puchary z zawodów sportowych a także re-
pliki umundurowania polowego kawalerzysty. Na ścianach umieszczono 
wydruki wielkoformatowe z wizerunkiem stajni i budową lancy.

Na sali wystawowej na I piętrze, w gablotach wolnostojących, za-
prezentowano oryginalne mundury kawaleryjskie wraz z ekwipunkiem, 
a w gablotach wnękowych – kolekcję broni palnej i elementy wyposażenia 
kawaleryjskiego. Na wydrukach wielkoformatowych pokazane zostały 
wizerunki regulaminowego umundurowania kawalerzysty i wyposaże-
nia sakw. Druga strefa tej sali poświęcona jest zagadnieniom związanym 
z wszechstronnym wyszkoleniem kawalerzysty. Na ekranach, umiesz-
czonych na ścianie, w formie krótkich filmów prezentowane są zagad-
nienia związane ze szkoleniem kawaleryjskim (jazda konna i woltyżerka, 
władanie bronią białą, wychowanie fizyczne, zajęcia teoretyczne, wy-
szkolenia bojowe, wyszkolenia strzeleckie). W tej części sali w gablotach 
wnękowych znajdują się osobiste pamiątki po kawalerzystach. Przed wej-
ściem do sali znajduje się replika sztandaru Oficerskiej Szkoły Kawalerii, 
na który ślubowanie składały kolejne roczniki podchorążych Szkoły Pod-
chorążych Kawalerii i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii.

Wystawa została przystosowana dla osób niepełnosprawnych po-
przez przygotowanie traktów dla osób niedowidzących oraz etykiet do od-
czytywania audiodeskrypcji. Filmy prezentowane będą z napisami w wer-
sji dla niesłyszących.

Kolejny obiekt, w którym mieści się Muzeum, to słynne grudziądzkie 
spichrze. Usytuowane na wysokiej skarpie tworzą unikatowy ciąg obron-
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ny, charakterystyczny dla nadwiślańskiej panoramy miasta. Wszystkie 
reprezentują jednolity typ architektury użytkowo-obronnej. W najstar-
szym grudziądzkim spichlerzu, przylegającym do Bramy Wodnej, mieści 
się wystawa „Historia Grudziądza”. Na czterech kondygnacjach spichrza 
prezentowane są dzieje miasta od średniowiecza do roku 1939. Ekspozy-
cja ma układ chronologiczny. Kolejne wystawy prezentowane są w salach 
Spichrza nr 13–15. Tutaj znajdują się ekspozycje archeologiczne: „Śre-
dniowieczny 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 znajdują się sale edukacyjne, sale wystaw czasowych oraz ekspozy-
cja „Bronisław Malinowski (1951–1981). Mistrz olimpijski. Lekkoatleta”.

Od 2015 roku do obiektów grudziądzkiego Muzeum należą również 
Góra Zamkowa i Wieża Klimek.

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz, tel. 56 465-90-63

www.muzeum.grudziadz.pl

Godziny otwarcia: V – IX X – IV

poniedziałek nieczynne

wtorek (bezpłatnie) 10.00 – 18.00 10.00 – 15.00

środa, czwartek 10.00 – 16.00 10.00 – 15.00

piątek 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00

sobota, niedziela, święta 10.00 – 15.00 10.00 – 15.00

 CYTADELA
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku główne twierdze Pomorza: Gdańsk 

i Toruń pozostawały w rękach polskich. Król pruski Fryderyk II, przewidu-
jąc 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 sta-
nowisko z powodu choroby. Zastąpił go Szwajcar w służbie pruskiej, 
inżynier Paul von Gontzenbach, który wcześniej realizował twierdzę 
w Srebrnej Gorze koło Kłodzka. Warunki geologiczne na Pomorzu były 
zupełnie inne – trzeba było zmagać się z  wodą, mułem i  piaskiem. 
Po dwukrotnych powodziach Fryderyk II zgodził się na przeniesienie 
budowy twierdzy w pobliże Grudziądza. Cytadelę grudziądzką wznie-
siono 1,5 km na północ od miasta, na wysokim brzegu Wisły. Miejsce 
miało doskonałe naturalne otoczenie – od północy otoczone wodami 
rzeki Osy, od wschodu i południa kanałem Trynka.

• BUDOWA TWIERDZY – Twierdzę wytyczono w terenie 6 czerwca 1776 r. 
podczas wizytacji budowy przez króla Fryderyka II. Upamiętnia to ka-
mień stojący w obrębie donżonu z napisem „6 Juni 1776”. Prace ruszy-
ły w szybkim tempie. Do budowy chodników minerskich sprowadzono 
ze Śląska górników, a na miejscu powstało kilka cegielni. Przy budowie 
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twierdzy pracowało 6918 ludzi, w tym 367 murarzy. Gdy w 1780 roku 
brakowało cegły, przystąpiono do rozbiórki dawnych zamków krzy-
żackich w  Rogoźnie i  Grudziądzu. Ogółem do budowy wykorzystano 
niewyobrażalną liczbę 130 milionów cegieł. Trudności natury technicz-
nej 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 kory-
tarzy zrealizowano 32 000, założono też miny demolacyjne pod wała-
mi bastionów i rawelinów do rozrzucania własnych dział na wypadek 
ich zdobycia. Budowę twierdzy zakończono w 1789 roku, a ostateczny 
koszt jej budowy wyniósł 3 671 146 talarów.

• ARCHITEKTURA – plan cytadeli oparty był na połowie regularnego 
ośmiokąta z centralnie umieszczonym donżonem, pięcioma bastiona-
mi 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 po-
łudnia tzw. Dzieło Rogowe, którego budowę rozpoczęto w 1788 roku.

• OBLĘŻENIE TWIERDZY – Twierdza w  Grudziądzu spełniła swoją mi-
litarną 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 te-
goż 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 zna-
czeniu 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 
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powstania listopadowego, a  w  latach 1838–1939, w  celi nad Bramą 
Dolną, więziono 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 ofice-
rów Ententy. Z kolei podczas II wojny światowej w cytadeli więziono 
jeńców wojennych oraz ludność cywilną.

• ZWIEDZANIE – cytadela jest dziś obiektem zajmowanym przez woj-
sko, jednak jest ona udostępniana do zwiedzania. Najłatwiej zwiedzić 
twierdzę 3 maja i  11 listopada, w  godzinach 11:00–15:00. Wówczas 
zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatne. Ponadto cytadelę można 
zwiedzać w każdą sobotę od maja do września – zbiórka przed bramą 
wjazdową o godzinie 10:45. W pozostałe dni zwiedzanie twierdzy jest 
możliwe po uprzednim ustaleniu ze stowarzyszeniem Rawelin.

Cytadela, ul. Czwartaków 1, 86–300 Grudziądz 
Obsługa ruchu turystycznego: Stowarzyszenie Rawelin

ul. Anny Walentynowicz 1, 86-300 Grudziądz,  
tel. 56 458-26-50, 504-991-262, www.rawelin-grudziadz.pl

SOLANKI TERMALNE
 GEOTERMIA GRUDZIĄDZ

Eksploatacja leczniczych wód termalnych w  Geotermii Grudziądz 
opiera się na wydobyciu bogatych pokładów podziemnych wód chlorkowo – 
sodowych. Solanka o temperaturze około 40 stopni i zasoleniu do 8% wy-
korzystywana jest dzięki jej leczniczym właściwościom do celów balneo-
logicznych, a także rekreacyjnych. Szeroki wachlarz usług grudziądzkich 
solanek sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

• TĘŻNIA SOLANKOWA – jedyna w Europie piramida z tężnią solanko-
wą, 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 or-
ganizmu, ale przede wszystkim w leczeniu górnych dróg oddechowych 
i nadciśnienia tętniczego, zapewniając jednocześnie wzrost odporności 
organizmu. Badania specjalistów wykazały, że absorpcja cennych mi-
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nerałów i  jodu przez 45 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 rożnym stężeniu soli, które umożli-
wiają korzystanie z kąpieli zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Każdy ba-
sen 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 za-
leca się przy chorobach reumatoidalnych, ortopedycznych, ale także 
przy walce z trądzikiem czy cellulitem.

Geotermia Grudziądz
ul. Warszawska 36, 86-300 Grudziądz, tel. 56 464-45-83

www.geotermiagrudziadz.pl

 MIASTECZKO WESTERNOWE MEGA-PARK
W Grudziądzu, w przepięknym lesie w sąsiedztwie Jeziora Rudnickie-

go położone jest Miasteczko Westernowe Mega-Park. Po wejściu do mia-
steczka przeniesiecie się do Ameryki z końca XVIII wieku. W kłębach kurzu 
wzbitego przez końskie kopyta zobaczycie obraz Dzikiego Zachodu. Po-
znacie życie westernowego miasteczka. Spotkacie tam szeryfa, kowbojów, 
Indian, traperów i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądało ich codzienne 
życie. Będziecie mogli spróbować swoich kowbojskich umiejętności, sa-
memu 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 do godzin wieczornych 
na bogaty program z życia na Dzikim Zachodzie. Występy artystyczne odby-
wają się codziennie od lipca do sierpnia, poza sezonem tylko w weekendy.

• JURAJSKA KRAINA DINOZAURÓW – w  celu głębszego poznania hi-
storii naturalnej Ziemi i prehistorycznych zwierząt stworzono jurajską 
ścieżkę edukacyjną. Znajdziecie w  niej figury dinozaurów w  natural-
nych rozmiarach. O każdym dowiecie się czegoś ciekawego – tryb ży-
cia, pożywienie czy miejsce bytowania. Poznacie prehistoryczne epoki 
i dowiecie się, jak i dlaczego wyginęły dinozaury.

• KRAINA STWORZEŃ MORSKICH – zwiedzanie morskich głębin z ka-
pitanem Jackiem. Suchą stopą po dnie morza – pobyt w Świecie Mor-
skich Stworzeń w skali 1:1.

• MEGA OWADY – można zobaczyć tutaj niezwykle realistyczne rzeźby 
owadów, wykonane z  niezwykłą dokładnością w  ogromnym powięk-
szeniu. Każdy będzie mógł zaobserwować wielką biedronkę i spojrzeć 
w oczy mega motyla. Gigantyczne powiększenie pozwala na poznanie 
budowy owadów. Przy każdej rzeźbie można zapoznać się z najistot-
niejszymi informacjami na temat tych fascynujących zwierząt.

• BEDROCK CITY – kolejną atrakcją w Mega-Parku jest Kraina Flinstonow. 
Ma charakter placu zabaw, gdzie można robić zdjęcia dzieciom, np. w sa-
mochodzie Freda czy Barney’a. Wszystkiego można dotknąć, skorzystać 
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 przewod-
nik poprowadzi zajęcia w  taki sposób, aby dzieci mogły wykazać się 
własną wiedzą na temat bajkowych postaci. Podczas zwiedzania milu-
sińscy poznają zupełnie nowe dla nich opowieści. W efekcie maluchy 
na nowo odkryją polskie baśnie i legendy.

• SAFARI – Megapark Kansas City stworzył Safari, w  którym zobaczyć 
można dziko żyjące zwierzęta w naturalnych rozmiarach. Tylko tu zoba-
czycie tygrysa, słonia czy hipopotama nieoddzielonych kratą klatki. Po-
nadto obejrzycie: rodzinę słoni, bizona, żyrafy, zebry, niedźwiedzie Grizli 
i inne. Zwierzęta nie są więzione ani zmuszane do przebywania w niena-
turalnych warunkach. Tutaj poznacie ich nazwy, zwyczaje i ciekawost-
ki 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.

Miasteczko czynne jest od kwietnia do października.

MegaPark
ul. Zielona, 86-300 Grudziądz, tel. 601 660 534, 667-697-687

www.mega-park.pl



 ZABYTKOWA OCZYSZCZALNIA
Początki budowy zabytkowej oczyszczalni i przepompowni ścieków 

sięgają 1906 roku. Poza przepompownią funkcjonującą przy wysokich 
stanach Wisły, kiedy odpływ ścieków nie mógł następować grawitacyjne, 
w budynku zbudowano również mechaniczną oczyszczalnię ścieków, opar-
tą na sicie Wurla-Rinscha z mechanicznym odbiorem skratek (grubszych 
zanieczyszczeń). Tak podczyszczony ściek kierowano kanałem wylotowym 
do Wisły. Oczyszczalnia ta funkcjonowała po niezbędnych przeróbkach 
do 1970 roku, niemniej obiekt przy ul. Skłodowskiej-Curie był utrzymywany 
do 2002 roku, gdy oddano do użytku oczyszczalnię w Nowej Wsi.

Pomieszczenia dawnej oczyszczalni znajdują się na głębokości 
do 10 m poniżej poziomu terenu, ale wykop i niektóre obiekty sięgają 
nawet 12 m głębokości. Odrestaurowane świadczą dziś o możliwościach 
techniki sprzed ponad stu laty. W starej przepompowni można zobaczyć 
eksponaty zaświadczające o historii Grudziądza, m.in. fragmenty naczyń 
ze znajdującej się w Rynku restauracji hotelu Królewski Dwór, a także 
pozostałości naczyń z pierwszej „sieciówki”, sprzedającej jedzenie na że-
tony, jaka była zlokalizowana w Grudziądzu przy ul. Starej.

Zabytkowa oczyszczalnia i przepompownia
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej-Curie 10, 86-300 Grudziądz 

tel. 56 450-49-01, mwio@mwio.pl

 FORT WIELKA KSIĘŻA GÓRA
Góry Księże, dominujące nad Grudziądzem od wschodu, to z punktu 

widzenia obrony miasta najważniejsze strategicznie miejsce. Dlatego 
u  schyłku XIX wieku pruskie władze wojskowe zdecydowały o  budowie 
w tym miejscu potężnych fortyfikacji, w tym najcięższych – pancernych.

Fort Wielka Księża Góra zbudowano na kulminacji wzgórza i na jego 
zachodnim stoku, na sztucznie uformowanych tarasach. Prace bu-
dowlane rozpoczęto w 1889 roku i  już dwa lata później ukończono dwa 
schrony piechoty oraz schron amunicyjny. W  latach 1894-95 wzniesio-
no kompleks dwóch połączonych ze sobą i  wyposażonych w  pancerne 
wieże schronów: koszarowy piechoty oraz baterię pancerną. W  latach 

1898-1900 powstał kolejny schron koszarowy piechoty oraz 6 dwukomo-
rowych wartowni wbudowanych w wał fortu. W wale umieszczono także 
pięć podwójnych stanowisk dla przewoźnych wieżyczek armat 5,3 cm. 
Prawdopodobnie w 1905 roku zbudowano jeszcze dwukomorowy schron 
sanitarny, a w fosie zlokalizowano cztery żelbetowe stanowiska obserwa-
cyjne. W następnych latach fort zelektryfikowano oraz zbudowano war-
townię przy bramie głównej. Całość chroniona była kratą forteczną oraz 
szerokim pasem zasieków z drutu kolczastego.

W 1920 roku Wojsko Polskie przejęło obiekt opróżniony z agregatów 
dieslowskich, zaś wieże pancerne były pozbawione luf. We wrześniu 1939 
roku fort został obsadzony przez oddziały tyłowe. Urządzono tu zapasowe 
stanowisko dowodzenia oraz obserwatorów artylerii. W schronie sanitar-
nym urządzono szpital polowy. Podczas okupacji Niemcy umieścili w for-
cie magazyn amunicji i  materiałów wybuchowych. W  lutym 1945 roku 
warownię zajęły wojska radzieckie i z ciężkich haubic ostrzeliwały stąd 
miasto. Po wojnie Wojsko Polskie urządziło tu magazyny. W 2000 roku 
fort został sprzedany osobie prywatnej, jednak przez kolejne lata ulegał 
stopniowemu niszczeniu. Obecny właściciel od 2008 roku stara się przy-
wrócić obiektowi dawną świetność.

Wyjątkowym obiektem jest bateria pancerna haubic – jedna z trzech 
istniejących w Polsce. W stropie schronu znajdują się cztery wieże pan-
cerne haubic 15 cm wz. 93. Wieże takie, wyprodukowane w  Zakładach 
Grusona w Magdeburgu (przejętych wkrótce przez koncern Kruppa) były 
swego czasu bardzo drogimi i  nowoczesnymi konstrukcjami. Szybko-
strzelność haubic wynosiła 2 strzały na minutę, a przy kącie nachylenia 
18 – 32° wzrastała do 4 strzałów na minutę. Zasięg strzału wynosił 7.200 
metrów, zaś amunicję stanowiły granaty. Obsadę wieży stanowił podofi-
cer oraz 4 kanonierów.

Warto także zwrócić uwagę na obrotową wieżę obserwacyjną arty- 
lerii wz. 94, unikalną, bowiem wyprodukowano ich zaledwie cztery sztuki. 
Na głównym koszarowcu piechoty zlokalizowano także wieżę obser-
wacyjną artylerii wz. 96. Ma ona zmodernizowany, stożkowaty kształt, 
zwiększający prawdopodobieństwo rykoszetu pocisku. Zastosowano 
w niej dalmierz Zeissa, co znacznie poprawiło dokładność obserwacji.

Wszystkie wspomniane wieże pancerne są jedynymi obiektami tych 
wzorów na ziemiach Polski. Koniecznie trzeba przejść się korytarzem 
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podziemnym (poterną) łączącym schron piechoty (na którym umieszczone 
są wieże obserwacyjne) z baterią pancerną. Korytarz ten służył nie tylko 
do przemieszczania się załogi, ale poprowadzono tędy także rury do komu-
nikacji głosowej oraz przewody telefoniczne.

W 2018 roku Fort Wielka Księża Góra został wpisany do wykazu mu-
zeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 
własną nazwą. Pierwszą stałą ekspozycję, tj. „Izbę martyrologii ludności 
polskiej na Księżych Górach w latach 1939–1945” można obejrzeć w jed-
nym ze schronów piechoty. W trakcie tworzenia są kolejne wystawy, takie 
jak prezentacja wszystkich pięciu armii stacjonujących na terenie Fortu 
w okresie 1889–1996. Podczas sezonu letniego organizowane są różne 
wydarzenia o tematyce militarnej i patriotycznej. Możliwy jest też nocleg 
w odrestaurowanym Domu Wałmistrza.

STOWARZYSZENIE FORT WIELKA KSIĘŻA GÓRA
Wielkie Lniska 22, 86-302 Grudziądz, tel. 607-399-030 

fortwkg@gmail.com, www.fortwkg.eu, www.fb.com/fwkg.grudziadz

 ESCAPE ROOMS GRUDZIĄDZ
Gra przeniesiona do rzeczywistości. Zostajecie zamknięci w pokoju 

pełnym tajemnic – szyfrów, kodów, zagadek. Waszym celem jest wydo-
stanie się z niego przed upływem 60 minut. Musicie wykazać się umiejęt-
nością logicznego myślenia.

Escape room FIND THE KEY Pokój Czarnego Pana,  
Laboratorium Strachu oraz Statek Piracki

Godziny otwarcia: pon.-pt: 10.00 - 21.00, sob.-niedz.: 9.00 - 22.00
Grudziądz, ul. Włodka 16-18 (3 piętro)

tel. 782-217-666, www.facebook.com/findthekeypl

 CENTRUM ROZRYWKI EXTREME
Ekstremalne wrażenia i mnóstwo świetnej zabawy! Oderwij się 

od szarej codzienności i daj się porwać w wir rywalizacji. Skorzystaj z sze-
regu atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

• JAZDA KONNA – konie to piękne i bardzo mądre zwierzęta, które po-
słuchają jedynie pewnego siebie jeźdźca.

• GOKARTY - nowe gokarty, nowy tor i jeszcze więcej emocji…

• SPLATMASTER - paintball w wersji dla dzieci, które dzięki specjalnym 
markerom zakończą grę nie pełne siniaków, lecz pełne radości.

• ARCHERY TAG - pojedynek łuczników, w którym przy użyciu bezpiecz-
nych strzał trzeba zdobyć bazę przeciwnej drużyny.

• BUBBLE FOOTBALL - wejdź do dmuchanej piłki, w której możesz się 
turlać i zderzać z innymi bez obaw o ból, idealne również do gry w eks-
tremalną wersję piłki nożnej.

• STRZELNICA REKREACYJNA - sprawdź swoją celność przy użyciu kil-
kunastu różnych modeli broni sportowej i pneumatycznej, w tym replik 
marki Walther lub Beretta.

• PAINTBALL - specjalnie przygotowana arena z kilkunastoma prze-
szkodami jest idealna do szybkich potyczek, które wyzwolą pokaźną 
dawkę adrenaliny.

• ALPAKI - niesamowicie sympatyczne i przyjazne, które za marchewkę 
dadzą się czochrać cały dzień.

• DMUCHANA STREFA ZABAW

Centrum Rozrywki EXTREME
ul. Droga Kurpiowska 33, 86-300 Grudziądz

tel. 607-936-232, www.facebook.com/extremegdz

 LASER ARENA
Laser Arena to sport zespołowy lub indywidualny podobny do paintbal-

la. Gracze zdobywają punkty poprzez trafienie przeciwnika wiązką podczer-
wieni, która zostaje przechwycona przez specjalny nadajnik umieszczony na 
głowie. Wszystko odbywa się w specjalnym do tego celu przystosowanym 
pomieszczeniu – LASEROWEJ ARENIE. 

Laser Arena
ul. Dworcowa 40, 86-300 Grudziądz, tel. 534-333-334

www.arenagrudziadz.pl

 GALAKTYKA
CENTRUM ZABAW DLA DZIECI – zabawy i animacje dla dzieci, 

ścianka wspinaczkowa, rekreacja dla młodzieży i dorosłych, organizacja 
urodzin, kawiarnia.

GALAKTYKA - CENTRUM ZABAW DLA DZIECI
ul. Włodka 16-18, 86-300 Grudziądz, tel. 695-850-491 

www.facebook.com/GalaktykaGrudziadz
Otwarte codziennie od godz. 10.00 do 20.00

 PARK LINOWY
Zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem z Grudziądza, w ma-

lowniczej wsi Rulewo znajduje się park linowy z trasami o różnym stopniu 
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trudności. Trasy wytyczone zostały pomiędzy najwyższymi drzewami, 
wzniesieniami i stawami, co czyni go jednym z najatrakcyjniejszych w Eu-
ropie. Park został stworzony z myślą o tym, by korzystanie z niego było 
emocjonującą rozrywką dla osób w każdym wieku. Dorosłym potężny 
zastrzyk adrenaliny gwarantuje pokonywanie tras z przeszkodami, sza-
lone zjazdy kolejką tyrolską, skoki pionowe i wahadłowe oraz wspinaczka 
po drzewie wspinaczkowym. Dla dzieci z kolei wielką przygodą będzie 
zabawa w miniparku linowym oraz skoki na trampolinie i eurobungee.

Hanza Pałac – Park Linowy
Rulewo 13, 86-160 Warlubie, tel. 609-771-123

www.parklinowy-rulewo.pl

 MIASTECZKOLANDIA
Największa sala zabaw dla dzieci, tych młodszych oraz starszych. 

Atrakcje dla fanów piłki nożnej oraz żużla.

MIASTECZKOLANDIA – Zabawy i animacje dla dzieci.
ul. Włodka 16-18, 86-300 Grudziądz, tel. 697-833-777

www.facebook.com/miasteczkolandia
Otwarte codziennie od godz. 10.00 do 20.00

 HAPPY CART
Happy Cart to miejsce, gdzie główną atrakcją są pojazdy elektryczne do 

jazdy po blisko 150 metrowym torze, 4 rodzaje autek, które różnią się mocą 
oraz są dostosowane do wieku użytkownika, zabawa nawet dla 3 latków.

Happy Cart
ul. Wybickiego 19, 86-300 Grudziądz, tel. 536 176 230

Otwarte codziennie od godz. 12.00 do 20.00

HOTELE
City***
ul. Toruńska 28/30,  
tel. 56 471-80-31
www.hotel-city.pl

Ibis Styles***
ul. Piłsudskiego 18
tel. 56 696-89-11, www.ibis.com

Kowalkowski***
ul. Chopina 1/3, tel. 56 461-34-90
www.hotel.grudziadz.net

Marusza***
Marusza 12, tel. 56 466-12-12
www.hotelmarusza.pl

RAD***
ul. Chełmińska 144, 
tel. 56 465-55-06
www.hotelrad.pl

Rudnik***
ul. Miła 2, tel. 56 464-41-93
www.hotelrudnik.pl

Villa***
ul. Chełmińska 44
tel. 56 477-98-53
www.hotel-villa.pl

Czarci Młyn**
ul. Chełmińska 208
tel. 56 465-43-16, www.czarci.pl

Adriano
ul. Hallera 4, tel. 56 465-69-99
www.hoteladriano.pl

APARTAMENTY
Apartamenty Grudziądz
ul. Długa 1, tel. 601-306-521
fb.com/apartamentygrudziadz

Ararat
ul. Jaśminowa 42a, tel. 791-009-611
www.fb.com/ararat.grudziadz

Wall Street
ul. Murowa 64, tel. 733-000-004

PENSJONATY
Rudnik
ul. Miła 16, tel. 667-319-040
www.pensjoantrudnik.pl

Biały Bór
Biały Bór 68A
tel. 56 643-86-46
www.spizarniarestauracja.pl

TANIE SPANIE
Aeroklub Nadwiślański
Lotnisko Lisie Kąty
tel. 56 468-18-32, www.lisie.pl

Bajeczny Sen
ul. Krucza 2, tel. 661-658-159
www.bajecznysen.cba.pl

Dobry Hostel
ul. Droga Łąkowa 91
tel. 56 461-20-82
www.dobryhostel.pl

NOCLEGI
W GRUDZIĄDZU
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Hostel w Ogrodzie
ul. Ruchniewicza 41
tel. 500-107-455
www.hostelwogrodzie.pl

Leśniczówka
ul. Wigury 1
tel. 56 462-87-44
www.lesniczowka.twoje-miasto.pl

Marina
ul. Portowa 8
tel. 726-921-919
www.marina.grudziadz.pl

Motel Trans-Serwis-Czepek
ul. Szosa Toruńska 40
tel. 56 465-47-78

Stal
ul. Sportowców 3
tel. 56 465-11-51
www.hotel.stalgrudziadz.pl

Zajazd Pod Kasztanem
ul. Miłoleśna 4
tel. 56 463-88-85
www.zajazd-pod-kasztanem.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe
ul. Hallera 37
tel. 56 643-55-40
www.bursa.grudziadz.com

KEMPINGI
Camping 134***
ul. Zaleśna 1
tel. 56 462-25-81
www.moriw.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
DELFIN
ul. Biały Bór
tel. 56 465-23-46
www.plazadelfin.pl

Ośrodek Wypoczynkowy 
WARMA
ul. Jeziorna 5
tel. 693-350-207

AGRO-
TURYSTYKA
Maranka
ul. Kurpiowska 33
86-300 Grudziądz
tel. 56 462-36-18
tel. 607-936-232
maranka1@op.pl

Biały Dom
Rogóźno 4
86-318 Rogóźno k. Grudziądza
tel. 56 468-86-39

Dziecięcy Raj
Nicwałd 6
86-330 Mełno
www.picoland.pl

Pod Dębem
Polskie Łopatki 22
87-222 Książki
tel. 56 688-85-72, 785-177-629

Pod Lipą
Słup 79, 86-330 Gruta
tel. 56 468-57-14
anna.wardowska@interia.pl

Siedlisko
Osiny 28, 86-170 Nowe
tel. 606-362-085
www.twojesiedlisko.pl

Szklana Góra
Rogóźno-Zamek 12
86-318 Rogóźno
tel. 56 466-26-20

NOCLEGI
W OKOLICACH
GRUDZIĄDZA
Hanza Pałac Rulewo****
Rulewo 13, 86-160 Warlubie
tel. 52 320-90-94
www.hanzapalac.pl

 MARINA GRUDZIĄDZ
W obiekcie noclegowo-konferencyjnym znajduje się 28 miejsc w po-

kojach jedno- i dwuosobowych z łazienkami oraz trzy sale szkoleniowo-
-konferencyjne. Na wodniaków czeka tu nowoczesna keja z 14 miejscami 
dla jachtów, łodzi motorowych czy houseboatów, z bezpośrednim dostę-
pem do wody i prądu. Do dyspozycji cumujących w przystani znajdują się 
sanitariaty i prysznice. 

Na półwyspie portowym znajduje się 12 miejsc dla kamperów,  
w wydzielonych sektorach do wygodnego parkowania. Każdy sektor po-
siada przyłącze z dostępem do prądu i wody. Na miejscu znajduje się 
także zlewnia do biotoalet. Turyści zmotoryzowani mają do dyspozycji 
osobny budynek sanitariatów. 

Na miejscu znajduje się kort tenisowy, wypożyczalnia rakiet teniso-
wych, kijów do nordic walking oraz wypożyczalnia rowerów. Przez port 
przebiega też kilka szlaków turystycznych, m.in. rowerowych: Wiślana 
Trasa Rowerowa, międzynarodowy szlak R-1 oraz szlaki wodne.

MARINA GRUDZIĄDZ
ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz

tel. 726-921-919, www.marina.grudziadz.pl
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Hotel Zdrojewo
Zdrojewo 99, 86-170 Nowe
tel. 52 332-80-67
www.hotelzdrojewo.pl

Hotel Dowhań***
ul. Tczewska 9, 86-170 Nowe
tel. 52 332-72-73
www.hoteldowhan.tfirma.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
CASUS
ul. Sportowa 25
86-320 Łasin
tel. 517-874-187
www.holiday-casus.pl
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 KEMPING 134***
Zapraszamy Państwa do wypoczynku w naszej sezonowej bazie noc-

legowej, na którą składa się: 31 domków kempingowych na 124 miejsca 
oraz pole namiotowo-caravaningowe na 200 miejsc, usytuowane w środ-
ku 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 tytu-
łem Mister Camping. Cały obszar Jeziora Rudnickiego jest objęty strefą 
ciszy. Do dyspozycji gości posiadamy również bezpłatny parking na ogro-
dzonym terenie. W pobliżu kempingu znajdują się punkty małej gastro-
nomii i sklep spożywczy. Przy ośrodku znajduje się przystanek sezonowej 
linii „R” komunikacji miejskiej, który pozwala na dotarcie do centrum 
Grudziądza w 15 minut.

 Kemping 134***
nad Jeziorem Rudnickim

ul. Zaleśna 1
 86-300 Grudziądz
tel. 56 462-25-81

www.moriw.pl

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

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

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

Grota
ul. Toruńska 25-27
tel. 509-128-068

Grudziądzka
ul. Stara 15, tel. 722-888-000

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

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

Kowalkowski
ul. Chopina 1/3, tel. 56 461-05-85

Kuchnia Pełna Smaku
ul. Długa 2, tel. 664-747-008

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

Loft
ul. Reja 6, tel. 510-510-006

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

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

Marusza
Marusza 12, tel. 56 466-12-12

Nadwiślańska
al. 23 Stycznia 2, tel. 660 499 918

Papudajnia
ul. Wybickiego 43, tel. 503-567-489

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

Rudnicki Korsarz
ul. Zaleśna 1, tel. 56 462-57-87

Sayuri Sushi
ul. Sienkiewicza 10 tel. 504-836-386

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

PIZZERIE
Adriano
ul. Śniadeckich 69
tel. 56 463-55-55

Avanti
ul. Mickiewicza 35,
tel. 56 461-22-29
ul. Jana III Sobieskiego 24
tel. 56 463-26-28

Ciro
al. 23 Stycznia 54, tel. 695-782-613

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

Don Corleone
ul. Rynek 1, tel. 726-262-626

Gabi
ul. Sobieskiego 39
tel. 56 307-01-11

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

RAD
ul. Chełmińska 144
tel. 56 461-16-66

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

Verona
ul. Poniatowskiego 28
tel. 56 465-80-35

BARY
American Burger
ul. Szkolna 11, tel. 503-126-609

Bar Flisak
ul. Chełmińska 97, tel. 692-401-507

Bar Gabi
al. 23 Stycznia, ul. Sobieskiego 39
tel. 56 307-01-11

Habibi Kebab
al. 23 Stycznia 10, tel. 739-635-253

Jajo
al. 23 Stycznia 46-48
tel. 56 461-13-27

Jedyny taki kebab w mieście
ul. Mickiewicza 3

KFC (Galeria ALFA)
ul. Chełmińska 4, tel. 71 386 17 29

McDonald’s
ul. Włodka 13
tel. 56 462-29-22

Bar Swojskie Jadło
al. 23 Stycznia 54C
tel. 691-146-106

KAWIARNIE
834 Cafe Marina
ul. Portowa 8, tel. 786 914 314

Czerwony Rower
ul. Pańska 4, tel. 695-084-555

Fado Cafe
ul. Reja 3, tel. 603-058-077

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

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

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

ODNOWA
ul. Długa 28tel. 56 642-22-22

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

Sowa
ul. Włodka 16B, tel. 56 643-00-88

Staromiejska
ul. Stara 5, tel. 56 642-88-16

Staropolska Cafe
ul. Włodka 15, tel. 519-147-156

Torino
Rynek 16, tel. 883-132-902
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 STREFY DARMOWEGO INTERNETU
• Biblioteka Miejska

• plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim

• Marina Grudziądz

• CH Alfa

 BEZPŁATNY DOSTĘP DO KOMPUTERA
• Informacji Turystycznej na Rynku

• w każdej filii Biblioteki Miejskiej

 GRUDZIĄDZ W SIECI
• Oficjalny portal miasta – www.grudziadz.pl

• Oficjalny fanpage miasta – www.facebook.com/grudziadzpl

• Informacja Turystyczna w Grudziądzu – www.it.gdz.pl

• Fanpage miasta – www.facebook.com/kochamgrudziadz

• Marka #gru – www.haszgru.pl

• Fanpage marki miasta #gru – www.facebook.com/haszgru

 KOMUNIKACJA MIEJSKA 
• www.transport.grudziadz.pl

 TAXI
• 800-100-200 •    19623 

• 800-400-500 •    19624

• 800-100-919 •    19625

 WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW 
• Happy Rent, ul. Gierymskiego 38a, tel. 602-871-872 

www.happyrent.pl

• Pegaz, ul. Kasprzaka 32, tel. 886-887-664, www.pegaz.cgr.pl

• Wypożyczalnia samochodów Janusz Kubera,  
ul. Szosa Toruńska 52, tel. 798 60 20 40, www.kuberacars.pl

WARTO WIEDZIEĆ
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