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„Badania naukowe przyznały Słowianom 
odwieczną znajomość rolnictwa 

i bartnictwa, a żaden kraj europejski 
nie dorównał w hodowli pszczół okolicom 
nadwiślańskim. Pisarze dawni zapewniają, 

że kwitły tam jakieś szczególnie słodkie 
zioła, woniały ogromne lasy lipowe 

– rozkosz pszczół, odwdzięczających 
się słynnym lipcem (...)”. 

Zygmunt Gloger. „Encyklopedia Staropolska Ilustrowana”, Warszawa 1900

Nadwiślańska kraina i dziś z miodów 
słynie, a pośród nich do najprzedniej-
szych należą te z Rejonu Dolnej Wisły. 
Znakiem tego jest ich obecność na 
Liście Produktów Tradycyjnych. 
To zasługa tutejszych pszczelarzy 
z pasją oddających się temu prastare-
mu rzemiosłu. I wspaniałej przyrody w 
wielu miejscach nieskażonej współ-
czesną cywilizacją. 

MIODY Z REJONU
DOLNEJ WISŁY

KOŁO PSZCZELARZY W CHEŁMNIE 
zrzeszone 

jest w Regionalnym Związku Pszczelarskim 
w Toruniu

Od marca 2008 roku Zarząd Koła Pszczelarzy w Chełmnie pracuje 
w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Mieczysław Misiaszek
Wiceprezes – Adam Paderewski
Sekretarz – Marek Skowroński

Skarbnik – Tadeusz Komorowski
Członkowie Zarządu - Kurdynowski Mirosław, 

Rębacz Zbigniew, Szymborski Edmund

W marcu 2009 r. Koło przyjęło nazwę Rejonowe Koło Pszczelarzy 
w Chełmnie i pozostaje nadał członkiem 

Regionalnego Związku Pszczelarskiego w Toruniu 
obejmując swoim zasięgiem powiat 

chełmiński i kilka przyległych miejsco-
wości. 

Obecnie w Kole znajduje 
się 63 członków 

posiadających ponad 1000 uli.

cmyk
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JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁOJAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO

Barć wycięta 
w pniu sosny

Barć 
Hanny Idziorek

Zwarte połacie 
puszcz porastają-
cych wzdłuż dol-
nego biegu Wisły 

średniowieczni 
kronikarze określali 

mianem miododaj-
nych. 

Nie bez przyczyny. Surowca, przetwo-
rzonego przez dzikie pszczoły, pozy-
skiwano z nich tak wiele, że - jak opisał 
to w IX wieku podróżujący po ziemiach 
Estów Orosius - „nawet niezamożni i 
poddani piją miód sycony”.  
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Musiał też sporządzać konstruk-
cje zabezpieczające barć przed 
rywalami – niedźwiedziem, 
kuną czy ptactwem.

Pozyskiwanym z barci miodem 
oraz woskiem płacono daniny 
na rzecz władcy. 

Przywilej Chełmiński sporządzony 
w Chełmnie (1233 rok) nakazywał obowiązek pła-
cenia czynszu w wysokości jednego denara kolońskie-
go lub pięciu chełmińskich oraz dwóch „grzywien” 
(ok. 400 g) wosku pszczelego. Rzemiosło bartne musiało 
zatem być powszechne na tym obszarze i przynosić zyski. 
Kwitło i w wiekach następnych, o czym wspominają 
zapiski kronikarskie Chełmna i Torunia 
z XVI wieku. Jeszcze w 1740 roku 
w Łunawach w powiecie chełmińskim 
znajdowało się trzydzieści barci 
w borze, których pilnował specjalny 
dozorca z pomocnikiem. 

Epoka bartnictwa zbliżała się 
wszakże już ku końcowi. 

Rój uwiązany na gałęzi

Pasieka Hanny Idziorek

Dobrodziejstwo zrodzone z pracowitości 
owadów sprawiało, że pszczoły otaczano 

kultem podobnie jak „świętą ziemię”, 
słońce i ogień. 

Puszczańskie pszczoły zakładały gniazdo w dziupli, którą powiększały 
usuwając spróchniałe drewno. Nasi słowiańscy przodkowie nazwali ją 
barcią. Była tak cenna, że kiedy dokonywano wyrębu lasu, część drzewa 
z barcią wycinano i pozostawiano na przesiece. Do dziś wielu pszczelarzy 
ul określa mianem pnia. 

Tradycje bartniczego rzemiosła wpisały się także w nazewnictwo wielu 
miejscowości – Pień, Pasieki czy Bartniki. Bartnikiem był każdy, komu 
przysługiwało prawo pozyskiwania miodu z barci. 
Z czasem to ludzie zaczęli dziać barcie, najczęściej w starych drzewach, 
pozbawionych gałęzi do znacznej wysokości. W Rejonie Dolnej 
Wisły były to zwykle sosny, topole bądź wierzby. 
Barcie dziano na znacznej wysokości, toteż by ją 
wyrąbać, a później się do niej dostać używano 
leziwa, powrozu splecionego z łyka 
i konopi. Posługiwanie się nim wyma-
gało wielkiej sprawności i siły. Bartnik 
zarzucał sznur coraz wyżej, wsuwając 
stopy w specjalnie wiązane pętle. 
Pracował, wykorzystując sie-

dzibę – drewnianą 
ławkę. 
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Skromne jeszcze w XII, 
a intensywniej rozwijające się 
od XVII stulecia pasiecznictwo 
w pobliżu osad, w wieku XIX 
stawało się w Dolinie Dolnej 
Wisły powszechne. 

Pawilon  pszczelarski

„Kószka” - ul słomiany, 
wyplatany współcześnie

Pasieka Henryka Osińskiego 
z Chełmna

Pasieka z Kamiannej

W przydomowych pasiekach 
długo królowały ule kłodowe, 
których pierwowzorem były 

wycięte z pnia drzewa barcie. 

To kłody-leżaki i kłody-stojaki, protoplaści 
ramowego ula skrzynkowego, zwanego 
słowiańskim. Obok nich pojawiały się kószki 
ze słomy, najczęściej żytniej, albo wikliny 
wyplatane w kształcie stożka i ustawiane na 
półkach. Wreszcie nastał czas uli drewnia-
nych, zwanych dziś stolarskimi, budowanych 
z desek i deszczułek. 

Osiedlający się przed II wojną światową i po 
niej w dolinie Wisły pszczelarze, przyby-
wający tu z różnych stron kraju, przywozili 
rozmaite ich typy.  Dominujący na naszym 

terenie był określany mianem wielkopolskiego. 
Ostateczny kształt nadał mu Wiktor Wadera, który 

zaprezentował go w 1926 roku na wystawie pszczelniczej 
w Poznaniu.

Niewiele  w naszych okolicach było pawilonów pszczelarskich, 
które pod jednym dachem kryły całą 

pasiekę i pracownię pszczelarską. 

Dwie lub trzy jego ściany na dwu 
piętrach wypełniały ule o wylotach 
skierowanych na zewnątrz. 
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Zabytki pszczelarskie 
ziemi chełmińskiej, Borów 

Tucholskich, Kujaw, 
a także Kaszub 

i Białostocczyzny obejrzeć 
można w Muzeum 

Etnograficznym w Toruniu. 

Ul wycięty z dawnej leśnej barci, poczciwe 
słomiane kószki, podkurzacze z gli-
ny wciąż snują swoją opowieść 
o dawnym, niemal magicz-

nym świecie pszczelarskie-
go rzemiosła...

Rekonstrukcja takiego obiektu 
– „Dom Pszczół” - wedle wzoru 
zaczerpniętego z podręcznika, 
wydanego w Berlinie w 1922 
roku, znajduje się w miniskan-
senie w Grucznie. Powstał 
on z inicjatywy tutejszych 
pszczelarzy i Towarzystwa 
Przyjaciół Dolnej Wisły w 2004 
roku. Zgromadzono w nim 
kilkadziesiąt oryginalnych, 
pochodzących z tego rejonu 
uli, z których kilka liczy sobie 
ponad 100 lat. Wielkopolskie, 
warszawskie, einchaity. 
Z drewna i ze słomy. 
I takie, które w swoisty sposób 
łączą te naturalne materiały. 
Ule kłodowe pozostawili 
tu pszczelarze z dalekiej Baszkirii, 
którzy w 2007 roku
na oczach widzów wykonali 
je w pniu sosnowym.

Pawilon na podwoziu
samochodu w mini-skansenie

w Grucznie

Ule Mieczysława Misiaszka
- Unisław

Ule Mieczysława Misiaszka
- Gzin
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BO POŻYTKÓW U NAS WIELEBO POŻYTKÓW U NAS WIELE

Nawłoć późna

Pszczoła z pyłkiem
na Wrotyczu polnym

Krwawnica pospolita

terasy oraz kilkunastokilometrowe 
rozszerzenia, pomiędzy którymi 
krawędzie doliny spotykają się 
z korytem rzeki, tworząc urwiska. 

Niezwykle urozmaicone 
są zbocza, z których 
biorą początek liczne 
strugi i rzeczki. 
Tu i ówdzie 
w zagłębieniach 
rozlewają  
się wodne 
oczka i nie-
wielkie rynnowe 
jeziorka oraz 
starorzecza. 

Niepospolita jest przyroda. Na terenach 
zalewowych spotykamy łęgi, które niegdyś 

porastały doliny wszystkich większych 
europejskich rzek, a które swoim bogactwem 

nasuwają skojarzenie tropikalnych lasów 
deszczowych. Tworzą je, w zależności od 
typu, drzewostany olszowe, topole czarne 
i białe, różne gatunki wierzb, wiązy, jesiony. 

Wyjątkowe walory miodów z Rejonu Dolnej 
Wisły wywodzą się ze specyfiki 

nadwiślańskiego mikroklimatu i szaty roślinnej, 
różnorodnej i rosnącej dziko 
na dużych przestrzeniach. 

To miejsce wyjątkowo malownicze. 
Łąki, pola, lasy i tak charakterystyczne 
dla pejzażu nadwiślańskich skarp - sady. 
Krajobraz tej części województwa kujaw-
sko-pomorskiego jest dziełem Wisły, która 
przez tysiąclecia pracowicie uformowała 
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Macierzanka
piaskowa

Ule z Doliny 
Dolnej Wisły

Pasieczysko
Jerzego Różańskiego

Wybitne walory tej krainy chroni Zespół Parków Krajobra-
zowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, a jego naj-
cenniejsze fragmenty – kilkanaście rezerwatów przyrody. 
Szczególne wśród nich miejsce zajmują rezerwaty stepowe, 
chroniące unikatową roślinność kserotermiczną („Zbocza Płutowskie”, 
„Góra św. Wawrzyńca”, „Ostnicowe Parowy Gruczna”) oraz rezerwat ste-
powo-leśny „Wiosło Duże”. Enklawy naturalnych lasów łęgowych i grądów 
obejmują rezerwaty „Śnieżynka”, „Grabowiec”, „Wielka Kępa Ostrome-
cka”, „Las Mariański”, „Płutowo”, „Ostrów Panieński”, „Łęgi na Ostrowiu 

Panieńskim”. Unikatowy 
charakter ma rezerwat 
torfowiskowy „Linje” z 
cennym stanowiskiem 
brzozy karłowatej. 

Tak różnorodna, nieska-
żona przyroda, wystawia sama 
przez się certyfi kat jakości wytwarza-
nym w Rejonie Dolnej Wisły miodom. Ich 
specyfi czny skład, wyjątkowy smak i aromat wywodzą się 
z rozmaitości miododajnych gatunków, które często plenią 
się samopas. Wspaniałe kobierce 
utkane z kwiatów, to niezwykła przy-
jemność dla naszych zmysłów, a dla 
pszczół prawdziwa uczta i zapewnienie 
dobrego ich rozwoju. 

Występuje też grąd zboczowy, 
gdzie dominują dęby, lipa drobnolistna, 

grab, klon. Nasłonecznione 
strome zbocza upodobały 
sobie ciepłolubne murawy 

stepowe. 

Wysoczyzny, rozcięte 
rozgałęzionymi dolinkami i wąwozami 

o stromych ścianach oraz parowami, które zbiegają 
ku rzece niekiedy na długości wielu kilometrów, porastają 

zróżnicowane lasy mieszane i bory. Bogaty jest świat zwierząt, 
zwłaszcza ptaków. 

Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków „Dolina Dolnej Wisły” jest 
jednym z najważniejszych w kra-
ju zimowisk ptaków wodnych.
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A pożytków tu dostatek. 
Dostarczają je lasy 

i łąki, drzewa owocowe w przydomowych 
sadach i dziko rosnące zioła. 

Wierzba występuje tutaj w kilku gatunkach. 
Na znacznych połaciach rośnie dziurawiec, 
wrotycz, bodziszek, wiesiołek, wierzbówka. 
Co trzy, cztery lata masowo pojawia się nostrzyk 
żółty i biały. 

Ule w mini-skansenie
w Grucznie

Katalpa
okazała

Rodzina pszczela 
w nastroju rojowym

W korycie Wisły 
rozpościerają się dzikie poletka mięty, 
kminku i kolendry, szałwi i tymianku 
oraz nawłoci. Pszczelarze ponadto 
sami obsiewają ogródki miododajnym 
nostrzykiem białym czy też facelią 
błękitną. 

Typowe dla tego 
obszaru są wczesne 
pożytki, szczególnie 
podbiału i wierzby. 

Na początku maja zakwita rzepak, a w drugiej połowie lipca 
- dziko rosnące zioła. W miodach nektarowych wiosennych 
charakterystyczny jest wysoki udział pyłku wierzby, 
zaś w późnoletnich - pyłku nawłoci. Dwa, trzy 
zbiory w sezonie pozwalają uzyskać dobre 

wyniki z głogu, klonu i lipy. 

12 13
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Miody z Rejonu Dolnej Wisły, 
to przyjemność dla wszystkich zmysłów 

i nieoceniony pożytek dla zdrowia. 
Zasługą bogatej roślinności jest, 

że najwięcej pośród nich, to miody 
nektarowe wielokwiatowe

 – zwane miodami tysiąca kwiatów. 

Ale i paleta miodów czysto odmianowych 
jest bogata, zwłaszcza w okolicach, gdzie 
występuje wyłącznie lub dominuje jeden 
pożytek w danym okresie. Rzadsze są miody 
spadziowe. 

SMACZNE i ZDROWESMACZNE i ZDROWE

Miody z Doliny Dolnej Wisły na targach 
w Turynie, październik 2006

Oprócz miodów z pasiek pozyskuje się również pyłek kwia-
towy, mleczko pszczele, wosk, propolis i jad. Wzbogacają 
naszą dietę lub są niezastąpionym składnikiem lekarstw.
  
Miód wielokwiato-
wy - wiosenny
Produkowany z kwiatów 
kwitnących wczesną wiosną: 
wierzby, drzew owocowych, 
klonu, mniszka czy, kasz-
tanowca. Ma zwykle jasną 
barwę, a po skrystalizowaniu 
– kremowo-białą. Delikatny 
kwiatowy zapach niekiedy 
przypomina aromat wosku. 

W smaku zróżnicowany, zależnie 
od składu nektaru, na ogół jednak 
łagodny, słodki, bardzo delikatny. 
Zawiera szczególnie dużo cukrów 

prostych – głównie glukozy.

Miód wielokwiatowy - letni
Pochodzi z nektaru roślin kwitnących 
w pełni lata: akacji, lipy, wierzbówki, nawłoci. 
Odznacza się zdecydowanym zapachem 
i smakiem, niekiedy zdominowanym przez 
jeden określony nektar (akacji czy lipy). Jest 
znacznie ciemniejszy od wiosennego, 
o barwach od ciemnożółtej do nawet brunatnej. 
Jest bogaty w enzymy, biopierwiastki i związki 
o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.
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Hodowla matek pszczelich

Miód sekcyjny

Miód rzepakowy
W stanie płynnym niemal bezbarwny lub 
lekko słomkowy z odcieniem zielonkawym. 
Po skrystalizowaniu staje się biały lub 
szarokremowy. Szybko ulega krystalizacji. 
Cechuje go słaby, lecz charakterystyczny 
zapach pochodzący od garbników i związ-
ków goryczkowych. Ma bardzo łagodny 
lekko gorzkawy smak. Jest bardzo łatwo 
przyswajalny. 

Miód akacjowy
Produkowany głównie 
z nektaru zbieranego przez 
pszczoły z robinii akacjowej. 
W stanie płynnym jest jasno 
słomkowy, niekiedy nawet bez-
barwny, a po skrystalizowaniu przyjmuje barwę kremowo-żółtą. Z uwagi na 
dużą zawartość fruktozy pozostaje długo w stanie płynnym, by później wolno 
krystalizować. Ma delikatny subtelny aromat. Jest słodki (szczególnie lubiany 
przez dzieci), a zarazem delikatny i lekko kwaskowy. 

Miód lipowy
Lipa, to zdaniem pszczelarzy,  królowa pożytków miododajnych. W Dolinie 
Dolnej Wisły występuje w dużych ilościach i różnych gatunkach.  Miód lipowy 
uchodzi za jeden z najlepszych odmianowych miodów nektarowych. W postaci 
płynnej ma barwę od zielonkawożółtej do jasnobursztynowej, a po skrystalizo-
waniu - złocistożółtą. Swoisty aromat przypomina woń kwiatów lipy. W smaku 
jest dość ostry, często lekko gorzkawy. Z uwagi na swój skład uważany jest za 
najlepszy środek na przeziębienia i grypę.

Wrzos zwyczajny

Miód wrzosowy 
Najbardziej aromatyczny z polskich 
miodów, pozyskiwany przez pszczoły 
z występujących coraz rzadziej wrzosowisk. 

Wyróżnia go naturalna galaretowata 
konsystencja. Ma barwę od bursztynowej do ciemnobrunatnej 
i jest wyrazisty w smaku.  Bardzo ważny w leczeniu schorzeń układu pokar-
mowego i moczowego. Z uwagi na dość popularne w Rejonie Dolnej Wisły 
wysiewanie przez pszczelarzy roślin miododajnych (tak zwane pastwiska 
dla pszczół), uzyskuje się niekiedy miody faceliowe i nostrzykowe. Coraz 
popularniejsza uprawa ziół na cele przemysłowe pozwala również uzyski-
wać miody z ogórecznika lekarskiego, tymianku, kminku, kolendry, melisy 
czy szałwii bardzo cenione z uwagi na swoisty smak i aromat. Najczęściej 
jednak pszczoły zbierają z tych roślin mało nektaru i jedynie wzbogaca on 
wartość miodów wielokwiatowych. 

Rzepak ozimy
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Po skrystalizowaniu 
jest zwykle brązowy. 
Ma charakterystyczny 
smak, w którym można wyczuwać 
garbniki pochodzące z roślin igla-
stych. Miód ze spadzi liściastej ma 
zwykle nieco jaśniejszą barwę 
i delikatniejszy smak. 

Miody 
spadziowe 

zawierają dużo więcej 
aktywnego żelaza niż 

nektarowe. Dlatego 
nazywane są często 

doskonałym anty-
biotykiem o dzia-

łaniu przeciwza-
palnym 
i antysep-
tycznym.

Wrotycz polny

Plantacja Ogórecznika lekarskiego

Miód faceliowy 
Jest żółty przed i po krystalizacji. Dość wyrazisty, słodki 
i bardzo przyjemny w smaku. Delikatny zapach przypo-
mina kwitnącą facelię błękitną.

Miód nostrzykowy
Uzyskiwany z plantacji nostrzyka białego lub rosnącego 
dziko na zboczach nostrzyka żółtego. Ma jasną barwę, 
a po skrystalizowaniu - żółtą. Wyróżnia go charak-
terystyczny, przyjemny zapach oraz. delikatny, lecz 
wyrazisty smak.

Miód 
ogórecznikowy
Świeży miód po odwirowaniu 
jest bardzo płynny i szybko 
ścieka z ramek. Ma żółtą barwę, 
a po skrystalizowaniu prawie białą 
o szarym odcieniu. Jest słodki, 
lecz mało aromatyczny. Miody 
spadziowe otrzymuje się je 
z drzew liściastych i 
iglastych, których liście na-
kłuwane przez owady wydzielają 
słodkawy sok, czyli  spadź – surowiec 
zbierany przez pszczoły.  Uzyskany 
w ten sposób miód przybiera ciem-
ną barwę, od bursztynowej aż do 
niemal czarnej. 
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Aż do początków XX wieku w Dolinie Dolnej 
Wisły współistniały i bartnictwo, i pszczelar-
stwo ulowe. Dziś ostała się tylko ta ostatnia 

forma hodowli pszczół. 

Przez dziesięciolecia zmieniły się wszakże i same ule, i sposób gospo-
darowania w pasiekach. To, co wciąż istnieje, to rzemiosło pszczelarskie, 
praktykowane często przez pokolenia. I być może, ta tradycja przechodzą-
ca z ojca na syna sprawia, że pszczelarzy postrzega się, jako wybrańców, 
tych nielicznych, którzy posiedli wiedzę niemal tajemną.

Trzeba odwiedzić nad-
wiślańskie pasieki, by tej 
tajemnicy dotknąć. Tutaj 
Matka Natura dyktuje rytm 
życia. I wedle niej toczy 
się szczególny kalendarz 
tych, którzy współpracu-
jąc z tymi „cudownymi 
robaczkami”, jak mawiał 
o pszczołach św. 
Ambroży, obdarzają nas 
produktem o bezcennych wartościach. 

Pszczelarze chętnie przyjmują ciekaw-
skich gości, zwłaszcza dzieci. Pracę 
pszczół można podpatrzyć dzięki 
małym szklanym ulikom.  
W Dolinie Dolnej Wisły, tam gdzie 
rozciąga się Chełmiński i Nadwiślański 
Park Krajobrazowy, hodowlą pszczół 
zajmuje się blisko stu pszczelarzy. 
Nieliczni prowadzą gospodarstwa 
liczące ponad 100 uli. Większość 
zajmuje się od 20 do 50 pszczelimi 
rojami. Ale są i tacy, którzy utrzymują 
pszczoły raczej dla przyjemności 
obcowania z nimi, niż dla zysku. 
Wszyscy to ludzie z wielką pasją. 

NADWIŚLAŃSKIE PASIEKINADWIŚLAŃSKIE PASIEKI

Pokaz współczesnego wykonania barci w pniu 
sosnowym przez pszczelarzy 

z Baszkirii podczas Festiwalu Smaku 
w Grucznie w 2007 roku

Ul obserwacyjny

Jarosław Pająkowski i Mieczysław Misiaszek
na otwarciu mini-skansenu w Grucznie Ul kłodowy w pasiece 

Hanny Idziorek
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Wystarczy wśród nich się 
znaleźć, zobaczyć ogród-
ki pasieczne, z których 
każdy skomponowany 
inaczej. 

Pasieki zwykle lokuje się w nadwiślań-
skich sadach, słynących ze wspaniałego 
szczepu śliwy węgierki, ogrodach, cza-
sem w sąsiedztwie lasu. Ulom - zwykle 
drewnianym, kolorowym, z których co 
najmniej jeden wyróżnia się wyjątkowo 
ozdobną formą – towarzyszą zagony 
różnobarwnych roślin miododajnych, 
oczka wodne, mała architektura. 

Wszystko to wygląda 
bajecznie. I wówczas, 
gdy natura jest w pełnym 
rozkwicie, i wtedy, gdy ule 
wdziewają śnieżne czapy.
Pod koniec sierpnia pszcze-
larze z Rejonu Dolnej Wisły 
spotykają się w Grucznie, 
gdzie odbywają się corocz-
ne obchody „Święta Miodu”. 

Zagony Lawendy
i innych roślin pożytkowych

Henryk Osiński prezentuje
miody sekcyjne obok topiarki słonecznej 

do wosku - własnej konstrukcji

W „Domu Pszczół” można nie tylko zobaczyć, jak odwiro-
wuje się miód, ale zrobić to samemu i spróbować gęstego, 
lepkiego płynu. Oferowane są także miody sekcyjne, groma-
dzone przez pszczoły w specjalnych nowo wybudowanych plastrach, które 
po zasklepieniu woskiem sprzedaje się w całości w szczelnym opakowaniu. 
Ten miód otrzymywany bez odwirowania, jest niezwykle ceniony. 
W trakcie spożywania plastra – żucia lub ssania – czerpie się bowiem 
z niego wszystkie składniki: miód, wosk, propolis, czasem nawet drobiny 
pyłku.
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„Święto Miodu”, podczas 
którego do Gruczna zjeżdżają 
goście z całej Polski, a także 
spoza jej granic, jest okazją 
przedstawienia pełnej gamy 
miodów z tutejszych pasiek. 
Degustowano je także we 
Włoszech, podczas „Festiwalu 
Smaku” w Grosseto i między-
narodowej konferencji „Terra 
Madre” w Turynie zorganizowa-
nej w ramach „World Meeting 
of Food Communities”.  

Miody z Doliny Dolnej Wisły na Festiwalu Smaku 
„Fest Ambiente”  w Grosseto we Włoszech, 

8-10 sierpień 2006 roku

Pasieka Jerzego Różańskiego

CHEŁMNO
miasto zakochanych®

Chełmno, miasto hanzeatyckie, 
było niegdyś stolicą historycznej Zie-
mi Chełmińskiej. Wzmiankowane już 
w 1065 r. Z początkami Chełmna związana 
jest wczesnośredniowieczna osada rzemieślniczo - handlowa na Górze św. Waw-
rzyńca w Kałdusie oraz miejscowość Starogród, siedziba I-szej komturii krzyżackiej.
 Położenie na dziewięciu wzgórzach Wysoczyzny Chełmińskiej wpłynęło na nazwę 
miasta, pochodzącą od słowa „chełm”- wzgórze, a łacińska nazwa „Culmen”- szczyt 
lub wierzchołek. Obecnie nazywane jest „polskim Carcassonne” i „małym Krako-
wem”, a dzięki relikwiom św. Walentego i obchodzonemu Dniu Świętego Walentego, 
znane jest jako Miasto Zakochanych®.
 Prawo lokacyjne tzw. Przywilej Chełmiński nadane 28 XII 1233 r. Chełmnu i Toru-
niowi, przez Zakon Krzyżacki, stało się do XVIII w. wzorcem do lokowania 225 miast, 
1364 wsi i wielu osad. Niewątpliwie atrakcją turystyczną Chełmna jest panorama mia-
sta z wznoszącymi się wysoko wieżami kościołów.
 Największy okres świetności Chełmno przeżywało w XIII i XIV w. Dowodem na 
to są zachowane do dziś średniowieczne mury obronne, szachownicowy układ ulic 
i gotyckie kościoły: kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (farny), kościół p.w. św. Jakuba 
Starszego i św. Mikołaja (pofranciszkański), kościół p.w. św. Piotra i św. Pawła (podomi-
nikański), kościół p.w. Ducha Świętego, kaplica p.w. św. Marcina oraz dawny cystersko-
-benedyktyński zespół klasztorny z kościołem p.w. św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty.
 Najokazalszym jest kościół farny zbudowany w latach 1280-
1320, należący do najstarszych na Pomorzu Wschodnim. 
We wnętrzach godne zobaczenia są rzeźby apostołów z XIV w., 
średniowieczne polichromie ścienne, ołtarz główny, zespół epi-
tafiów i prospekt organowy. Ciekawostkę stanowi, wisząca przy 
wejściu głównym, głowa jelenia z XVII w. spełniająca rolę higro-
metru oraz relikwie św. Walentego - patrona zakochanych. W kaplicy Matki Bożej 
Bolesnej Chełmińskiej znajduje się cudowny obraz z XVII w. 
 Jeden z najpiękniejszych zabytków architektury obronnej stanowią, prawie w pełni 
zachowane, gotyckie mury miejskie (2270 m dł.) wraz z 23 basztami i 2 bramami: 
Merseburską i Grudziądzką. Zachwyt przybywających do Chełmna wzbudza także 
gotycko-renesansowy ratusz- „perła architektury renesansowej na Pomorzu”. 
Dawniej siedziba władz miejskich, a obecnie Muzeum Ziemi Chełmińskiej. 
Przy zachodniej ścianie ratusza znajduje się średniowiecz-
na miara długości tzw. „pręt chełmiński” liczą-
cy 4,35 m. Wartość zabytkowej 
starówki Chełmna zaakcen-
tował jej wpis, w 2005 r., na 
Listę Pomników Historii 
Prezydenta RP.

ATRAKCJE CHEŁMNA
I GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO
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GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE 

W średniowieczu tereny te zostały wydzierżawione 
Krzyżakom przez księcia Konrada Mazowie-
ckiego. Do Rzeczpospolitej powróciły dopiero 
po II pokoju toruńskim w 1466 r. Pierwszy 
kościół wybudowano tu w 1227 r. Oprócz ar-
chitektury sakralnej zachowało się kilka zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych 
pochodzących z XIX w. Interesującymi zabytkami są też forty, pochodzące z czasów 
I wojny światowej, wchodzące w skład dawnej Twierdzy Chełmno.
Zachodnia część gminy Kijewo Królewskie o powierzchni 1245 ha znajduje 
się w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 
Teren ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem lasów, licz-
nymi elementami ochrony przyrody i ochrony kulturowej.
Na obszarze gminy Kijewo Królewskie znajdują się 2 rezerwaty przyrody: „Płutowo” 
i „Zbocza Płutowskie”. Działają też liczne organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie prowadzi Biuro Porad Obywatelskich, 
a Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły zajmuje się ochroną i waloryzacją 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego obszaru. 

położona jest w środkowej części 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
w powiecie chełmińskim

GMINA LISEWO

Gmina zajmuje 86,2 km2 i zamieszkana jest przez 5.600 osób. W krajobrazie dominuje 
falista równina urozmaicona ciągami morenowych wzgórz i jeziorami rynnowymi. 
Atrakcjami Gminy są m.in.: 
- kościół parafialny w Lisewie (dziś Sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej) 

z XIII/XIV w. wraz ze zgromadzonymi wewnątrz zabytkami, 
- ruiny zamku krzyżackiego w Lipienku, w 1291 r. wystawiono w nim akt lo-

kacyjny Grudziądza, a w 1411 r. więziono Mikołaja z Ryńska, chorążego 
Ziemi Chełmińskiej i przywódcę Towarzystwa Jaszczurczego, 

- zespół pałacowo-parkowy z XIX w. w Mgoszczu (dziś Dom Pomocy Społecznej),
- pałac z ok. 1910 r. w Pniewitem (dziś Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Paste-

rek od Opatrzności Bożej) i budynki gospodarcze,
- dworek z początku XX w. w Kamlarkach, 
- zespół pałacowo-parkowy w Bartlewie, 
- kościół ewangelicki (przebudowany) w Lisewie, 
- liczne pomniki przyrody.
Przez Gminę przebiegają dwa szlaki turystyki pieszej: 
• żółty: Firlus - Ryńsk (40 km), • niebieski: Kornatowo - Chełmno (18 km).
W Gminie znajdują się gospodarstwa agroturystyczne: „Zagroda Zbyszka” w Bartlewie 
i Agnieszki Sankiewicz w Linowcu. Zapewniają ciszę, możliwość wędkowania oraz 
bogatą ofertę wypoczynkową.

leży w środkowo-zachodniej 
części  Pojezierza Chełmińskiego, 
ma charakter rolniczy

GMINA CHEŁMNO

Gmina położona między Wisłą, Drwęcą 
i Osą, otaczając z trzech stron miasto 
Chełmno, stanowiące odrębną jednost-
kę administracyjną. Zajmuje 114,05 km2 

powierzchni, zamieszkiwanej przez 5400 
mieszkańców. Jest to teren położony na skraju wysoczyzny morenowej, oddzielonej 
od Wisły terasą zalewową, na którym zachowały się skrawki pierwotnej roślinności, 
objęte ochroną w rezerwatach przyrody: Ostrów Panieński, Góra św. Wawrzyńca. 
Cennym bogactwem gminy są zabytki:
- Kałdus – góra św. Wawrzyńca – wał obronny otaczający gród słowiański (pierwot-

ne Chełmno) i zespół osadniczy założone ok. X wieku,
- Starogród – od 1242 własność zakonu krzyżackiego, siedziba komturstwa; 

Kościół parafialny p.w. św. Barbary, wzmiankowany w 1276 r., obecny wzniesiony 
w 1754 r., późnobarokowy; Góra Zamkowa – miejsce po zamku krzyżackim, 

- Wielkie Łunawy – Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, do 1945 r. ewan-
gelicki, zbudowany w 1855, murowany z cegły neoromański.

Na całym terenie zachowały się pozostałości osadnictwa holenderskiego (mennoni-
ckiego) – stare chaty, rowy melioracyjne, cmentarze pomennonickie.

stanowi część historycznej 
Ziemi Chełmińskiej

GMINA PAPOWO BISKUPIE 

Gmina zajmuje 70,44 km2 powierzchni. Znajduje się tu kilka jezior (największe z nich 
to jez. Papowskie) oraz 7 zabytkowych parków i zamek krzyżacki. 
O bogatej i różnorodnej historii Gminy świadczą liczne źródła historyczne oraz obiekty 
w jej krajobrazie. Ruiny zamku krzyżackiego z XIII i XIV w. i kościół p.w. św. Mikołaja 
są dowodem na średniowieczne pochodzenie Gminy.
Od 2005 r. na zamku badania prowadzą archeolodzy z Fundacji „Ureusz”, a dzięki ich 
współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemi Gotyku, powstał projekt jego zagospo-
darowania i terenów podzamcza.
Kościół jest jedną z najstarszych świątyni na Ziemi Chełmińskiej, a do jego cennego 
wyposażenia należą: dwie kropielnice z XIV w., spiżowy dzwon z ok. 1370 r., drewnia-
ny relikwiarz z XV w., drewniane rzeźby: Madonny z Dzieciątkiem Jezus, św. Katarzy-
ny i św. Barbary z XVI w., obraz św. Huberta oraz monstrancja.
Na terenie Gminy działają organizacje pozarządowe: Fundacja Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ziemia Gotyku” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie i kilka 
formacji nie posiadających statusu prawnego.
Gmina dysponuje salami gimnastycznymi w Papowie i w Zegartowicach, boiskami 
sportowymi oraz kortem tenisowym w Papowie.
 

leży między Toruniem 
a Chełmnem, 
ma charakter rolniczy
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GMINA UNISŁAW 

Gmina zajmuje 7245 ha i liczy 6760 osób. Atrakcją Gminy jest obszar doliny Wisły, które-
go część należy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, 
znajdując się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych 
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Obszar cechuje się dużą 
bioróżnorodnością, a uwagę przyciągają nasłonecznio-
ne zbocza- porośnięte kserotermiczną roślinnością. 
Zróżnicowana rzeźba terenu została wykorzystana 
do utworzenia jedynego do tej pory profesjonalnego 
ośrodka narciarskiego w województwie. 
Stacja ta oferuje:
- trasę zjazdową o dł. 400 m, 
 z różnicą wzniesień 40 m,
- dwa wyciągi talerzykowe i do snowtubingu,
- lodowisko,
- punkt gastronomiczny,
- wypożyczalnię sprzętu i szkółkę narciarską.
Zbocza doliny Wisły i dynamiczne poziome prądy powietrza zapewniają doskonałe 
warunki dla paralotniarzy, którzy podziwiać mogą panoramę „Basenu Unisławskiego”, 
Wisłę oraz szachownicę pól i łąk pociętych licznymi kanałami.
Korzystne położenie Gminy na obszarze Ziemi Chełmińskiej, a także sąsiedztwo 
miast takich jak: Toruń, Bydgoszcz, Chełmno stanowią dogodne tereny dla rozwoju 
turystyki w szczególności dla wycieczek pieszych i rowerowych.

leży nad Wisłą, w woj. kujawsko – pomorskim, 
przy głównych szlakach komunikacyjnych

GMINA STOLNO
położona jest na terenie historycznej 
Ziemi Chełmińskiej w północno 
- zachodniej części województwa
Kujawsko - Pomorskiego
Gmina zajmuje  9843 ha  powierzchni i liczy 5153 mieszkań-
ców. Wizytówką gminy są zabytkowe zespoły pałacowe, parki 
podworskie oraz dworki rycerskie. Najbardziej znanym jest Zespół 
Pałacowo – Parkowy w Grubnie oraz w Wabczu. Dużą atrakcją są również 
dwa grodziska: wczesnośredniowieczne w Wabczu i późnośredniowieczne 
w Sarnowie oraz trzy kościoły gotyckie murowane z przełomu XII i XIII wieku 
w Małem Czystem (na zdjęciu), Sarnowie i Wabczu. Gmina Stolno to również bo-
gactwo natury – na jej terenie znajduje się Chełmiński Park Krajobrazowy. Cennym 
walorem krajobrazu są liczne pomniki przyrody, parki i użytki ekologiczne. Z terenem 
Gminy wiąże się też wiele postaci historycznych. Przykładem jest gen. Józef Haller 
– dowódca II Brygady Legionów Polskich, który w latach trzydziestych zamieszkiwał 
z całą rodziną w dworku w Gorzuchowie. Atrakcyjności Gminie Stolno dodają także 
zagospodarowane centra wsi oraz ciągi pieszo - rowerowe. Teren Gminy Stolno jest 
wyjątkowo atrakcyjny dla turystów, a to za sprawą zarówno bliskości zabytkowego 
miasta Chełmna jak i pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez teren 
Gminy m.in. szlak „Zamków i miejsc martyrologii”, szlak Ofiar 1939 roku”, szlak 
„Gotyckich świątyń”, szlak „Pierścień fortyfikacji”.



„Badania naukowe przyznały Słowianom 
odwieczną znajomość rolnictwa 

i bartnictwa, a żaden kraj europejski 
nie dorównał w hodowli pszczół okolicom 
nadwiślańskim. Pisarze dawni zapewniają, 

że kwitły tam jakieś szczególnie słodkie 
zioła, woniały ogromne lasy lipowe 

– rozkosz pszczół, odwdzięczających 
się słynnym lipcem (...)”. 

Zygmunt Gloger. „Encyklopedia Staropolska Ilustrowana”, Warszawa 1900

Nadwiślańska kraina i dziś z miodów 
słynie, a pośród nich do najprzedniej-
szych należą te z Rejonu Dolnej Wisły. 
Znakiem tego jest ich obecność na 
Liście Produktów Tradycyjnych. 
To zasługa tutejszych pszczelarzy 
z pasją oddających się temu prastare-
mu rzemiosłu. I wspaniałej przyrody w 
wielu miejscach nieskażonej współ-
czesną cywilizacją. 

MIODY Z REJONU
DOLNEJ WISŁY

KOŁO PSZCZELARZY W CHEŁMNIE 
zrzeszone 

jest w Regionalnym Związku Pszczelarskim 
w Toruniu

Od marca 2008 roku Zarząd Koła Pszczelarzy w Chełmnie pracuje 
w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Mieczysław Misiaszek
Wiceprezes – Adam Paderewski
Sekretarz – Marek Skowroński

Skarbnik – Tadeusz Komorowski
Członkowie Zarządu - Kurdynowski Mirosław, 

Rębacz Zbigniew, Szymborski Edmund

W marcu 2009 r. Koło przyjęło nazwę Rejonowe Koło Pszczelarzy 
w Chełmnie i pozostaje nadał członkiem 

Regionalnego Związku Pszczelarskiego w Toruniu 
obejmując swoim zasięgiem powiat 

chełmiński i kilka przyległych miejsco-
wości. 

Obecnie w Kole znajduje 
się 63 członków 

posiadających ponad 1000 uli.

cmyk
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oraz
Urzędu Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
tel. (0-56) 677-17-32, fax (0-56) 677-17-74

e-mail:chelmno@chelmno.pl, www.chelmno.pl
Urzędu Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
tel./fax (0-56) 686-15-40

e-mail:urzad@gmina-chelmno.pl, www.gmina-chelmno.pl
Urzędu Gminy Kijewo Królewskie

86-253 Kijewo Królewskie 15
 tel. (0-56) 686-70-27, tel./fax (0-56) 686-70-56
e-mail:urzadgminy@kijewo.pl, www.kijewo.pl 

Urzędu Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo

tel. (0-56) 676-86-03, fax (0-56) 676-86-03 wew. 32
e-mail:urzadgminy@lisewo.com, www.lisewo.com

Urzędu Gminy Papowo Biskupie
86-221 Papowo Biskupie 1

tel. (0-56) 676-81-01, fax (0-56) 676-97-07
e-mail:ug_papowobis@poczta.onet.pl 

www.papowobiskupie.win.pl
Urzędu Gminy Stolno

86-212 Stolno 112
tel. (0-56) 677-09-00, fax (0-56) 677-09-06

e-mail:sekretariat@stolno.com.pl, www.stolno.com.pl
Urzędu Gminy Unisław

ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
tel. (0-56) 686-60-06, fax (0-56) 686-63-00
e-mail:gmina@unislaw.pl, www.unislaw.pl
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