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BORY TUCHOLSKIE I ZIEMIA CHOJNICKA
BORY TUCHOLSKIE
Jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, którego całkowita
powierzchnia wynosi około 300 tysięcy hektarów. Bogatą szatą
roślinną zachwycają się nie tylko miłośnicy przyrody, a odkrywanie
wszystkich osobliwości Borów Tucholskich okaże się prawdziwą
przygodą. Spotkanie jelenia, łosia, sarny lub daniela nie będzie
rzadkością, a ciekawskie oko z pewnością wypatrzy kuny leśne, łasice
lub występującą głównie w okolicach rzeki Brdy wydrę. Wydzielono
tu Park Narodowy Bory Tucholskie, który wchodzi w skład Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie.

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE
Zaborski Park Krajobrazowy

kajakarzy Brda bywa łaskawa, przepływając przez szereg dużych jezior
rynnowych, jak: Charzykowskie, Karsińskie, Witoczno, Łąckie i Dybrzk.
Równie atrakcyjny jest szlak kajakowy Zbrzycy, który od Jeziora
Dywańskiego prowadzi turystów wśród lasów i łąk przez jedenaście
urokliwych jezior. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego
znajduje się w sumie 48 jezior, w tym chronione i bardzo czyste
jeziora lobeliowe i ramienicowe. Z reguły są to niewielkie, śródleśne
zbiorniki, do których trafić można dzięki gęstej sieci szlaków pieszych,
rowerowych i ścieżek przyrodniczych.

CZERSK
Park Narodowy Bory Tucholskie

Jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Zajmuje powierzchnię
ponad 4 6 k i l o m e t r ó w kwadratowych, a o t a c z a g o otulina
o prawie trzykrotnie większej powierzchni. Lasy t o p o n a d 8 3 %
tego terenu. Choć dominują tu sosny, dąb Bartuś jest tu najstarszym
drzewem i swoistym pomnikiem przyrody.
Park to również wspaniałe jeziora, które stanowią ponad 11%
powierzchni. Akwenów jest 21. Największe jezioro Ostrowite z jeziorem
Charzykowskim
łączy
Struga
S i e d m i u J e z i o r.
Park zwiedza się od
świtu do zmierzchu,
przechadzając się
tylko wyznaczonymi
s z l a k a m i
turystycznymi
i ścieżkami
edukacyjnymi.
Park Narodowy Bory Tucholskie

JEZIORO CHARZYKOWSKIE
Uważane za kolebkę
polskiego żeglarstwa
śródlądowego,
miejsce to wyraźnie
zapisało
się
w historii. To właśnie
w Charzykowach
odbyły się pierwsze
regaty w II RP oraz
regaty eliminacyjne
przed
Igrzyskami
Jezioro Charzykowskie
Olimpijskimi w 1924
roku w Paryżu. Otto Weiland po raz pierwszy w Polsce na jeziorze
Charzykowskim odbył ślizgi lodowe, a jednym z pierwszych klubów
żeglarskich jest Chojnicki Klub Żeglarski, który w 2022 roku obchodzić
będzie swoje 100 urodziny.
Jezioro położone jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich
na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i nie jest to bynajmniej
jedyne jezioro w tej okolicy… jest ich jeszcze 47. Z reguły są to
niewielkie, śródleśne zbiorniki, do których trafić można dzięki gęstej
sieci szlaków pieszych, rowerowych i ścieżek przyrodniczych.

Sercem miasta jest Plac Ostrowskiego ze słynną fontanną z czerskimi
pstrągami, a wizytówką miasta jest piękny, neogotycki kościół pw.
św. Marii Magdaleny - o ciekawej bryle zewnętrznej i bogatym
wyposażeniu, zbudowany wg projektu Oskara Hossfelda na planie
krzyża łacińskiego, trójnawowy z wysoką wieżą (40m.) i czterema
dzwonami. Najcenniejszym dziełem sztuki jest tu późnorenesansowy
ołtarz główny z obrazami Hermana Hana z 1611 r. oraz romańskie,
kamienne kropielnice z XIII i XV w.

CHOJNICE
Ponad 40 - tysięczne miasto, stolica powiatu chojnickiego, położone
w zachodniej części Borów Tucholskich. Znaczenie miasta zauważył
już Jan Długosz, który
nazwał je „kluczem
i bramą Pomorza”.
Pierwsza wzmianka
o istnieniu miasta
pochodzi z 1275 r.
i została zawarta
w dokumencie
wystawionym
augustianom
ze
Swornychgaci,
Rynek w Chojnicach
jednak wiadomo że
już wcześniej na tych terenach funkcjonował gród obronny.
Odwiedzając Chojnice koniecznie przespacerować się należy po
Starym Mieście, nad którym góruje Brama Człuchowska i dwie
okazałe świątynie: gotycka Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz
barokowy kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ponadto
chojnicka starówka posiada częściowo zachowane średniowieczne
mury obronne z basztami, które zaadaptowane są na cele muzealne.

Mury obronne w Chojnicach

CZŁUCHÓW

Charzykowy

MYLOF
To niewielka, lecz jakże ważna miejscowość w Borach Tucholskich. To
właśnie tu swój początek ma Wielki Kanał Brdy, czyli rozległy system
kanałów i urządzeń
hydrotechnicznych
wybudowanych
w połowie XIX w.
Tu również została
wybudowana zapora
wodna, która spiętrza
rzekę na wysokość
aż 12 m!!! Jest to
jedyna schodkowa
zapora w Polsce.
Zapora Mylof

ODRY
To mała wieś kaszubska, położono w powiecie chojnickim, nieopodal
malowniczego miasteczka Czersk. Właśnie tutaj znajduje się
Rezerwat Przyrody Kręgi Kamienne w Odrach - największe w Polsce,
a drugie w Europie, skupisko kamiennych kręgów i kurhanów, czyli
tajemniczych kamiennych konstrukcji i kopców, których pochodzenie
datuje się między I a II wiekiem n.e. Są to pozostałości mieszkających
tutaj setki lat temu Gotów i Gepidów, którzy zasiedlili na jakiś czas te
tereny podczas wielkiej wędrówki ze Skandynawii nad Morze Czarne.

WIELKI KANAŁ BRDY
Brda (238 km) to główna arteria wodna Borów Tucholskich, to również
jeden z najbardziej znanych i lubianych szlaków kajakowych w Polsce.
Wszystko to za sprawą niezwykle urozmaiconego biegu poprzez
rozległe lasy, łąki liczne jeziora i kompleksy leśne. To także najlepiej
zagospodarowany turystycznie szlak wodny. Szerokie koryto rzeki na
terenie PN Bory Tucholskie, delikatny nurt oraz niewielka ilość przeszkód
sprawia że to także ulubiony szlak na rodzinne spływy kajakowe.

KASZUBSKA MARSZRUTA
Sieć szlaków rowerowych o łącznej długości blisko 200 km, dzięki
którym możemy przemierzać Bory Tucholskie, a tym samym podziwiać
ich piękno. Kaszubska Marszruta, oprócz bliskości przyrody oferuje
również możliwość poznania dziedzictwa kulturowego regionu,
spróbowania lokalnej kuchni czy poznania historii tutejszych
mieszkańców. Przemierzając szlaki będziemy mogli odwiedzić
Zaporę Mylof, pracownię wybitnego artysty ludowego Józefa
Chełmowskiego czy
Chojnice z wieloma
atrakcjami.
Ruiny
drewnianego tartaku
w Chocińskim
Młynie, liczne jeziora
z kąpieliskami oraz
wsie o lokalnym
charakterze powinny
być dodatkowym
atutem wycieczki.
Kaszubska Marszruta

Miasto, które chlubi się już ponad 650-letnią historią, leży na
pograniczu Kaszub, Krajny i skraju Borów Tucholskich, w południowozachodniej części województwa pomorskiego. Tu krzyżują się dwa
ważne szlaki komunikacyjne Warszawa – Wybrzeże i Berlin – Gorzów
– Elbląg – Kaliningrad – kraje nadbałtyckie. Niewątpliwą atrakcją
Człuchowa i okolic jest polodowcowe ukształtowanie krajobrazu
z charakterystycznymi jeziorami oraz malowniczymi wzgórzami
morenowymi, gęsto
porośniętymi lasami,
gdzie
nadzwyczaj
pięknie jest o każdej
porze roku. Tak
bogate i różnorodne
ś r o d o w i s k o
przyrodnicze stanowi
naturalny raj dla
żeglarzy, wędkarzy,
grzybiarzy, myśliwych
Zamek krzyżacki w Człuchowie
czy też miłośników
wypoczynku na łonie przyrody. Wszystkim żądnym historycznych
wrażeń polecamy wizytę w Muzeum Regionalnym znajdującym
się na terenie dawnego zamku krzyżackiego. Twierdza była drugim
najtrudniejszym do zdobycia obiektem po zamku w Malborku na
Pomorzu. Po licznych zniszczeniach do dziś przetrwały tylko mury,
wieża oraz wciąż eksplorowane podziemia. Zamek w Człuchowie
znajduje się na Szlaku Zamków Gotyckich – samochodowej trasie
turystycznej poprowadzonej przez Warmię, Mazury i Kaszuby.
Od kilkunastu lat
Człuchów jest dobrze
rozpoznawalny na
muzycznej
mapie
Polski za sprawą
Polish
Boogie
Festival, który jest
istnym
świętem
muzyki, tańca, mody,
kina i motoryzacji. Na
festiwalu dominują
Boogie Festival w Człuchowie
nurty muzyczne z lat
40-tych, 50-tych i 60-tych - Boogie-Woogie, Blues czy Rockabilly.
Charakterystyczne rytmy powodują iż niełatwo jest usiedzieć na
miejscu a nogi same rwą się do tańca.
Konarzyny – pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII w.
i mówią o zamieszkałym tu członku drużyny książęcej Stanochu
Malownym. Prawo do ziemi w XIV w. otrzymał jego syn Mirosław, od
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Do 1636r. dobra te należały
do rodu Konarskich od których pochodzi nazwa Konarzyny. Na miejscu
warto zajrzeć do barokowej świątyni pw. św. Piotra i Pawła zbudowanej
w latach 1731 – 1744, w której uwagę przykuwa pięknie malowany sufit.

SWORNEGACIE
W dokumentach pisanych nazwa Swornegacie pojawiła się po raz
pierwszych w 1272 roku; jest to stara wieś kaszubska położona
pomiędzy dwoma jeziorami Karsińskim i Witoczno, które łączy odcinek
rzeki Brdy; już w XIII wieku istniał tu klasztor Augustianów; obecnie wieś
ma charakter miejscowości turystyczno - wypoczynkowej, znajdują się
tu ośrodki wczasowe, kwatery prywatne, kwatery agroturystyczne,
nad jeziorem Witoczno istnieje stanica wodna PTTK; z obiektów
zabytkowych należy wymienić kościół neobarokowo-modernistyczny
św. Barbary zbudowany w latach 1912 - 1916. W centrum wsi znajduje
się Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego z piecem chlebowym.

ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Zabory to południowa część Kaszub, odrębna kraina, nazywana już od
czasów książęcych jako „terra Zaborensis”, zaś w czasach krzyżackich
„land Sabor”. W krajobrazie parku przeważają piaszczyste równiny
sandrowe, nazywane Wielkim Sandrem Brdy, która stanowi główną
arterię wodną Borów Tucholskich, od czasów topnienia lądolodu,
który ukształtował dzisiejszą rzeźbę terenu Ziemi Zaborskiej. Brda
wraz z jej licznymi
dopływami: Chociną,
Zbrzycą, Młosiną
i Kłonecznicą,
tworzy na obszarze
Zaborskiego Parku
Krajobrazowego sieć
bardzo atrakcyjnych
i różnorodnych
szlaków kajakowych.
Dla początkujących
Spływ kajakowy na Brdzie
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