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Pomorskie - nieoczywiste i nieznane
Chylące się ku upadkowi dwory, pałace i folwarki, ruiny wiekowych
kaplic grobowych, opuszczone jednostki wojskowe pamiętające
czasy zimnej wojny, nieczynne mosty kolejowe czy też pozostałości
ewangelickich cmentarzy to obiekty, przy których nie ma kas
biletowych, straganów z pamiątkami czy chociażby parkingów.
Nie znajdziemy ich również w przewodnikach turystycznych czy
kolorowych folderach promocyjnych. Opuszczone i ukryte, poddane
upływowi czasu czekają na swój koniec bądź nowe życie. Samo
dotarcie do nich stanowi często nie lada wyzwanie a cześć z nich
oglądać można jedynie z zewnątrz, gdyż stanowią własność prywatną.
W dobie wzrostu popularności turystyki alternatywnej coraz częściej
turyści szukają miejsc zapomnianych, nieznanych i nieoczywistych.
Zaczynają odkrywać budowle, które swoje dobre czasy maja dawno
za sobą. Interesuje ich każdy relikt, który niesie za sobą jakąś ciekawą
historię związaną z danym regionem. Miejsca, o których mowa nie są
dla wszystkich. Docenią je eksploratorzy i pasjonaci historii, którzy
w starych, zniszczonych budowlach potraﬁą odkryć dodatkową
wartość. Obecna edycja map prezentuje ponad 400 takich obiektów,
które śmiało można zaliczyć jako tajemnicze i nieoczywiste.

Dawny młyn w Osusznicy.

Pomnik Bitwy pod Krojantami.

Obiekty na mapie podzielone zostały na następujące kategorie:
obiekty inne m.in..
Obiekty sakralne,
(inżynieryjne,
cmentarze
hydrotechniczne,
przemysłowe)
zamki, dwory
obiekty militarne
i pałace

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania
innego oblicza naszego województwa!
Rekonstrukcja schronu TOW Gryf Pomorski w lasach niedaleko Męcikału.

Chociński Młyn - pozostałości młyna tartacznego.

Most na dawnej linii kolejowej nad Wdą nieopodal Lubichowa.

Pałac w Nieżychowicach.

Pomnik na cmentarzu rosyjskich jeńców wojennych nieopodal Czerska.

BORY TUCHOLSKIE
I ZIEMIA CHOJNICKA - ATRAKCJE

System nawodnień w Dolinie Kulawy.

Bory Tucholskie to setki przepięknych tras rowerowych.

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. Wydzielono tu Park Narodowy Bory Tucholskie,
który wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE
CHOJNICE

Kładka przez Brdę w Swornegaciach.

Struga Siedmiu Jezior - Park Narodowy Bory Tucholskie.

Jeden z 23 parków narodowych w Polsce. Lasy to ponad 83% 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. Zwiedzamy go od
świtu do zmierzchu, przechadzając się tylko wyznaczonymi szlakami
turystycznymi i ścieżkami edukacyjnymi.

JEZIORO CHARZYKOWSKIE
Uważane za kolebkę polskiego żeglarstwa śródlądowego. To właśnie
w Charzykowach odbyły się pierwsze regaty w II RP oraz regaty
eliminacyjne przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1924 roku w Paryżu.
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.

Nowoczesna marina w Charzykowach nad J. Charzykowskim.

Rynek w Chojnicach.

Ponad 40 - tysięczne miasto, stolica powiatu chojnickiego, położone
w zachodniej części Borów Tucholskich, nazywane „kluczem i bramą
Pomorza”. 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.

CZŁUCHÓW
Stare miasto leżące na
pograniczu Kaszub,
Krajny
i
Borów
Tucholskich. O jego
atrakcyjności świadczy
położenie na terenie
silnie ukształtowanym
przez
lądolód
z licznymi jeziorami,
wzgórzami i gęstymi
lasami. W mieście
dużą atrakcją jest
teren dawnego zamku
krzyżackiego i piękny
park.

Zamek w Człuchowie.

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.

Bory Tucholskie - raj dla rowerzystów.

Kaszubska Marszruta - jej szlakami dojedziemy w najpiękniejsze zakątki Borów Tucholskich.

08 Mapa B1 Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka 2022 nowa wersja - druk.indd 2

Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki,
Michał Bieliński, Tomasz Legutko, Tadeusz Przybył, Michał Piotrowski, Piotr Książek,
LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina, Muzeum Pomorza Środkowego,
Gmina Ustka, Artur Sikorski, Szymon Nitka
Opracowanie kartograﬁczne i graﬁczne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556
www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2022
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

2022-07-03 21:07:29

