
INSTRUKCJA:
Grudziądz jest miastem na prawach powiatu 
położonym w północnej części województwa 

kujawsko-pomorskiego w dolinie Dolnej Wisły, 
na jej prawym brzegu. Grudziądz od zachodu 

graniczy z Borami Tucholskimi, 
od południa z Pojezierzem Chełmińskim 

natomiast od północnego wschodu  
z Pojezierzem Iławskim.

Gdzie rozpocząć? 
Wyprawę „Szlakiem grudziądzkich zabytków” 

należy rozpocząć w miejskiej fosie, w Alei Biskupa 
Christiana, od strony ulicy Małogroblowej.

Jak grać? 
Podążaj zgodnie ze wskazówkami,  

korzystaj z informacji dostępnych na trasie, 
zapisuj rozwiązania w miejscach do tego 

wyznaczonych, a prawidłowe ich wpisanie 
spowoduje rozwiązanie hasła.

W ponad 700 letnim Grudziądzu witam 
i do wzięcia udziału w grze zachęcam. 
Podążając zgodnie ze wskazówkami zgubienie Ci nie grozi, 
a zdobyta wiedza i zabawa trud Twój wynagrodzi!

Znajdujesz się w średniowiecznej fosie, 
w której wbrew pozorom dalej woda płynie. 
Nie widzisz jej, bo pod Aleją Biskupa

10  kanał Trynka się wije.

W 1291 roku osadę za sprawą Zakonu Krzyżackiego w miasto 
przekształcono i na prawie chełmińskim akt lokacyjny wystawiono. 
W jakiś czas po tym wydarzeniu zaczęto murów wznoszenie, 
a miasto otoczyły podwójne ich pierścienie. 
To co ze średniowiecznego miasta zostało znajduje się 
z Twej prawej strony. 
W XIV wieku były wznoszone, a Grudziądz 
przez 5 bram, 10 wież i fosę umocniony. 
W wieku XIX, gdy miasto się rozbudowywało 
część murów rozebrano, a fosę zasypano. 

Uwagę przykuwa wieżyczka, która się z murów 
wyłania, do czerpania wody z T 7  
była przystosowana. 

Teraz ceglany most za sobą zostaw 
i swe kroki w stronę widocznej rzeźby postaw. 
Pomnik ten przedstawia f 12 , 
który dawniej tu pracował. 
W czasach Krzyżackich młyn w tym miejscu się znajdował. Flisacy 
Wisłą spławiali towary, 
by na chleb i życie zarobić d n ry.

W prawo się skieruj, 
a Brama  Ci się ukaże. 
Była w mieście jedną z pięciu, 
której strzegły straże.  
Do dziś dnia pozostała tylko ona, 
chociaż w średniowieczu była niedoceniona. 
O funkcji bramy świadczy brona drewniana 
w murze dla obrony zamontowana. 
Dla bezpieczeństwa miasta dawniej bramę nią zamykano, 
obecnie wyłącznie dla ozdoby bronę zachowano.
Idź w jej stronę, odnajdź tablicę, 
a poznasz nazwę tej, która dumą przepełnia okolicę!

Po Twojej prawej stronie klasztor się wznosi, 
który od sióstr benedyktynek nazwę swą nosi. 
Aktualnie inną funkcję sprawuje, 
zasłużony człowiek jemu patronuje. 
Idąc przed budynku front 
dowiesz się jaka instytucja ma tu swój kąt! 
 

W tym miejscu wpisz co się tu się znajduje i czyje imię nosi.

Teraz, gdy już to wiesz do Wodnej Bramy wróć. 
Skup się i na szczegóły uwagę swą zwróć. 
Przyjrzyj się i relikt znajdź po potopie, 
będziesz już na właściwym tropie.

Dodatkowa rada dla szukającego gotowa: 
relikt nad wejściem do oddziału historii się chowa! Relikt po potopie 
szwedzkim to  .

Używając sprytu poznasz nazwy pozostałych, nieistniejących dzisiaj 
bram średniowiecznego Grudziądza:

 Zamkowa  Łasińska

 Boczna  Toruńska

Kieruj się na północ, 
wśród spichrzy po bruku. 
Aż dojdziesz do przedzamkowego łuku. 

Patrzysz w lewo, tam żołnierz! 
Co on robi? Czy walczy? 
Nie, spokojnie! To ułan ze swoją panną tańczy! 
Czy on przejazdem w Grudziądzu?  
On tu stacjonował. 
W Centrum Wyszkolenia Kawalerii urzędował. 

Za młodą parą są schody, 
gdzie niegdyś stał spichrz zbożowy 
zniszczony natury siłami, 
gdy w dół zejdziesz 
tablicę z nazwiskiem znajdziesz. 

Schody te imię 9

3  mają 
pewne zdarzenie po śmierci 
wieszcza upamiętniają. 
Gdy do Ojczyzny pośmiertnie go sprowadzano 
Prochy z Paryża, przez Gdańsk Wisłą spławiano. 
Podróż była długa, więc postój zarządzono. 
I kotwicę w Grudziądzu zarzucono! 
Mieszkańcy na Błonia tłumnie przybyli 
i pamięć poety wspólnie upamiętnili.

Nie biegnij na dół Turysto drogi! 
Tylko w górę skieruj swe kroki. 
Tak dojdziesz do XIII wiecznego, 
na chwałę Boga kościoła wzniesionego. 

Spójrz uważnie do góry, 
wprost na kościoła farnego mury. 
W zachodniej ścianie się chowają, 
nie wszyscy przechodnie je dostrzegają. 
Po rozebraniu zamku w 1801 roku wmurowano tutaj je, 
jednej los nie oszczędził, do dziś pozostały tylko dwie. 
A mowa o rzeźbach terakotowych Jezusa i Najświętszą 
Marię przedstawiających z kaplicy zamkowej pochodzących. 

SZLAKIEM GRUDZIĄDZKICH
ZABYTKÓW

Czas
przejścia:
ok. 1,5 h

A

A – START - Aleja Biskupa 
Chrystiana, B – Pomnik Flisaka, 
C – Brama Wodna, D – Kula armatnia, E – Muzeum im. ks. dr Wła-
dysława Łęgi, F – Pomnik Ułana i dziewczyny, G – Schody Juliusza 
Słowackiego, H – Bazylika Mniejsza, I – Ratusz, Dawne Kolegium 
Jezuickie, J – Tablica upamiętniająca wizytę Piłsudskiego, K – Dom 
handlowy braci Korzeniewskich, L – Kamienica nr 21, M – Po-
mnik Żołnierza Polskiego na Rynku, N – Plac Miłośników Astrono-
mii, O – Rybny Rynek, P – Góra Zamkowa, R – Zespół Spichrzy,  
S – Scena z filmu Tatarak A. Wajdy, T – Tablica poświęcona koniom
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Wpisując hasło w wyznaczone miejsce poznasz imię i nazwisko 
zasłużonego miastu społecznika, współorganizatora rajdów pieszych 

i rowerowych, pilota wycieczek i przewodnika PTTK, inicjatora 
ruchu nordic walking i stowarzyszczenia „PATYCZAKI”  

w Grudziądzu. Pasjonata gotowego wesprzeć każdą pozytywną 

inicjatywę. Zmarłego 20.11.2013 roku:
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Świątynia przed którą stoisz 6 grudnia do rangi Bazyliki 
została wyniesiona. 
Świętemu 2  w opiekę jest 
powierzona. 

Wierni tutaj tłumnie ściągają  

i Matce  13  swe prośby 
składają.

Teraz znajdź budynek, gdzie Rada Miejska urzęduje. 
To tutaj P  miasta władzę swą sprawuje. 
Gmach ów wzniósł Jezuicki Zakon, w którym 
religię i naukę krzewiono. 
To tutaj pierwszą szkołę średnią w mieście założono.

We wnętrzu ratusza kryje się piękna komnata, 
gdzie brat zakonny jadał obok brata. 
Nazwa sali kryje się w rozsypance: FE KTA RE RZ. 

W tym miejscu wpisz nazwę sali, w której jadali 
bracia zakonni: r 4 z.

7 czerwca roku pańskiego 1921 
godnie w mieście przyjęto człowieka wielkiego. 
Grudziądzanie Marszałka docenili i należny hołd mu złożyli. 
Jeżeli jeszcze nie wiesz o kim jest mowa 
informacja na ścianie ratusza się chowa 

 1 . 

Z górki zejdź! 
W prawą stronę ulicy Kościelnej wejdź. 
Gdy ulica ta się skończy 
na rogu ujrzysz gmach co z rynkiem ją łączy. 
Wiedz, że jest to budynek Domu Handlowego.  
Lata świetności już minęły jego. 
Braci Korzeniewskich był własnością 
w wieku XX cieszył się popularnością. 
Dziś nowy właściciel w niego inwestuje 
i straconą w wojnie kondygnację odbudowuje.

Witaj na głównym placu Miasta Starego, 
gdzie zobaczyć możesz Pomnik Żołnierza Polskiego. 
Wznosi on sztandar w zwycięskim geście, 
był ważnym symbolem w wyzwolonym mieście. 

Rynek życiem w średniowieczu tętnił 
i świadkiem niejednego ważnego wydarzenia był! 
Odnajdując kamienicę z nr 21 i wiszącą na niej tablicę dowiesz się 
jakie grudziądzki Rynek skrywa tajemnice! 
Po odnalezieniu tablicy wpisz jakie wydarzenie miało tutaj miejsce 

.

Czy widzisz przy wschodniej pierzei 
torowisko tramwajowe? 
Jest to zjawisko na Starym Mieście 
bardzo nietypowe.  
Tylko w najmniejszym w Polsce mieście  
z t  
zza okien szynowców uraczysz się starówki widokami! 

Następna zagadka jest już bliska, 
podążaj chodnikiem wzdłuż torowiska. 
Ulica, którą masz iść jest jak struga, 
która płynie i płynie daleko, bo jest? .

Tak dojdziesz do Placu  
, gdzie pomnik się znajduje.  

To słynny astronom narodu polskiego przechodniów 
bacznie obserwuje. 

Popiersie przedstawia uczonego również ekonomistę 
i matematyka. 
Wiedz, że jest to pomnik wielkiego 6  

5 .

Monument upamiętnia pobyt Mikołaja w mieście. 
Na sejmiku traktat wygłosił jak wieść niesie. 
A było to w pierwszy dzień wiosny wieku XVI-go! 
Niech Cię cyfry na pomniku nie zwiodą Kolego, 
bo jest to data postawienia w tym miejscu jego! 

Wpisz datę, kiedy to Mikołaj Kopernik 
w Grudziądzu na sejmiku pruskim przebywał:

.

Według legendy, gdy w Grudziądzu wody brakowało, 
Kopernik mapę miasta dokładnie przestudiował. 
I nowy kanał co się Trynką zowie zaprojektował. 
W ten sposób miasto od braku wody pitnej uratował.

Teraz podążaj dalej, 
wzdłuż ulicy Starej, 
gdy ujrzysz plac nieduży 
zatrzymaj się w swej podróży.

Przy Kosynierów G 11  
dawniej handlowano.
Miejsce to  Rynkiem określano. 
Dla przyjezdnych są to tajemnice. 
Nazwa tego placu ukryta w symbolice! 
W rozwiązaniu pomoże Ci chłopiec, 
który trzyma wskazówkę. 

Uważnie się rozglądaj! Zadrzyj w górę główkę. 
Jeśli na zagadkę odpowiedziałeś 
to przepustkę do dalszej gry dostałeś.

Cofnij się! Miń z numerem 23 kamienicę 
i w Podgórną śmiało skręć ulicę. 
Stawiaj kroki duże szukaj schodów w murze! 

Odnalazłeś je? Wspinaczka Cię po nich teraz czeka, 
która jest nie lada wysiłkiem dla przeciętnego człowieka.
Gdy na górze się znajdziesz, 
dalszą wskazówkę do zabawy na kartach gry odnajdziesz.

Jeśli przerwa by oddech złapać jest Ci potrzebna  
usiądź na ławce jak gość, gdy odpoczniesz  
stań przy barierkach, lecz zachowaj ostrożność! 

Widok stąd na miasto piękny się roztoczył.
Kto wzrok wytęży kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża 
i Klasztoru nie przeoczy. 
Za murami więziennymi są schowane, 
wiernym od lat nieudostępniane. 
Budowle te w XVIII w. w barokowym stylu wzniesione, 
klasztorne cele Braciom Reformatom przeznaczone. 
W czasie zawieruch wojennych budynki zostały zniszczone, 
bogatych zdobień, fresków i rzeźb brutalnie pozbawione.

Czy już wiesz jak miejsce, w którym jesteś się nazywa? 
Nazwa jego z historią się pokrywa. 
Zaraz będzie o nim szczegółowa mowa, 
pewnie się domyślasz, że jest to Góra 8 .
 

Na najwyższym wzniesieniu w Grudziądzu Zakon  

K  zamek swój ulokował. 

W latach 1250-1299 przez lat  go budował. 

Warownia ta pod różnym znajdowała się władaniem. 
Warunki naturalne nie obroniły jej przed nieprzyjacielskim nękaniem. 
Zamek grabieżami dewastowany w ruinę popadał 
i remontów ciągłych wymagał. 

Gdy Grudziądz był w rękach Związku Pruskiego 
król Fryderyk Wilhelm III zadecydował o losach jego.
Rozkaz wydał – z  więc rozebrano. 
Cegłę na budowę murów więzienia i cytadeli wykorzystano. 

Z rozbiórki zachowała się 30-metrowa wieża 
co się Klimkiem zwała, 
lecz i ona II wojny światowej nie przetrwała. 
Oddziały niemieckie miasto w pośpiechu 
opuszczające zniszczeń dopełniły i wieżę 
relikt zamku w powietrze wysadziły!  
Ta wieża, którą masz w zasięgu wzroku 
odbudowana została w 2014 roku. 
I choć zatraciła już swe militarne cele, 
to z jej szczytu szczegółów okolicy 
można dostrzec wiele!

W dół się kieruj ulicą Zamkową.  
Przy schodach Słowackiego,  

w prawo skręć Kolego! Jak zobaczysz wodę, 
wiedz, że słuszną obrałeś drogę.

Przeszkoda pokonana, więc idź tą drogą, 
a nogi same do symbolu miasta Cię powiodą. 
Aleja, na którą teraz trafiłeś  
pokaże Ci chlubę miasta, 
o której nawet nie śniłeś.

Ten kto je za jeden z 7 cudów Polski uznał miał wiele racji. 
Od strony Alei Królowej Jadwigi mają wiele kondygnacji. 
Pierwsze ze spichlerzy w XV wieku powstawały 
w czasach średniowiecznych kilka funkcji spełniały: 
zdobycie miasta nieprzyjacielowi utrudniały, 
skarpę wiślaną przed osuwaniem zabezpieczały 
i co najważniejsze! Cenne dla kupców 
z  magazynowały.

Wyobraź sobie, że ziarna rynnami na barki zsypywano, 
a te Wisłą nad m , do Gdańska, spławiano.  
Tak kupcy się bogacili, a miasto rozwijało 
swoje położenie na szlaku handlowym wykorzystywało. 
Burzliwa ich historia i losu koleje 
sprawiły, że z tamtych spichlerzy pozostało niewiele. 
To, co dziś widzimy pochodzi z wieku XVI i XVIII.  
Policz ile ich zostało do dnia dzisiejszego! 

Wykonując zadanie zważaj na widoki, 
bo Zespół Spichlerzy jest zabytkiem unikalnym 
w skali Europy.

Zatrzymaj się, gdy zobaczysz podest drewniany, 
który przez reżysera Wajdę miastu został podarowany. 
Jest to scena plenerowa, po której aktorzy stąpali, 
gdy w filmie „Tatarak” role swoje w Grudziądzu odgrywali.

Nie jest tajemnicą, że Grudziądz kawalerii był stolicą.  
18 Pułk Ułanów Pomorskich w mieście stał 
i garnizon swój tu miał. 
W dni sierpniowe roku każdego 
na błoniach zobaczyć można kawalerzystę nie jednego. 
Na zjazdy do miasta ściągają 
dawną tradycję przypominając. 
Każdy zabrał ze sobą 
wiernego towarzysza, 
bez którego żaden u  
by nie istniał. 
Patrz pod nogi, 
szukaj śladów w betonie, 
a z tablicy dowiesz się, że towarzyszami są  14 . 

Gra przygodą i wiedzy namiastką być miała.  
Do poznawania miasta zachęcić Cię chciała. 
Hasło już rozwiązałeś, więc skończona zabawa. 
Podziękowanie przesyłam za czas ze mną spędzony. 
Do zobaczenia na szlaku! W odkrywaniu historii bądź 
niestrudzony!


