Chełmno - miasto zakochanych®
Chełmno - the City of Lovers®
Chełmno - die Stadt der Verliebten®

Zobacz, co kryje historia...
Chełmno położone jest malowniczo na dziewięciu wzgórzach Wysoczyzny Chełmińskiej, nad Wisłą, w centralnej części województwa
kujawsko-pomorskiego.
Współcześnie nazywane jest „polskim Carcassonne" oraz „małym Krakowem", a za sprawą relikwii św. Walentego, przechowywanej
od stuleci w kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP oraz corocznie obchodzonego 14 lutego - Dnia Świętego Walentego, również
„miastem zakochanych®" i „miastem miłości®".
Chełmno to miasto hanzeatyckie i dawna stolica historycznej ziemi chełmińskiej. Wzmiankowane w dokumentach już w 1065 roku.
Z jego początkami związane są miejscowości położone na południe od obecnego miasta tj. wczesnośredniowieczna osada rzemieślniczohandlowa na górze św. Wawrzyńca w Kałdusie (4 km) oraz miejscowość Starogród (7 km), siedziba I-szej komturii krzyżackiej zw. chełmińską.
W bogatej historii miasta znajduje się wiele ciekawych i ważnych wydarzeń. Chełmno to miasto, które odegrało ważną rolę w historii
Polski i Zakonu Krzyżackiego, planującego tu stolicę swojego państwa.
Przywilej lokacyjny tzw. Prawo Chełmińskie, nadane przez Zakon Krzyżacki 28 grudnia 1233 r., stało się aż do XVIII w. wzorcem do lokowania 225 miast (m.in. Warszawy, Gdańska, Torunia czy Wadowic) oraz 1364 wsi i wielu osad. Dokument zawierał elementy prawa magdeburskiego, flamandzkiego i węgierskiego.
Największy okres swojej świetności Chełmno przeżywało w XIII i XIV wieku.
Od 1473 r. funkcjonowało tu „studium particulare" (prawdopodobnie uczęszczał do niego Mikołaj Kopernik), przekształcone w Akademię
Chełmińską - filię Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która działała do 1819 roku.
Godnym wspomnienia jest fakt, że światowej sławy polski chirurg dr Ludwik Rydygier przeprowadził w Chełmnie w 1880 roku pierwszą
na świecie operację żołądka.

Zapraszamy na romantyczną podróż w świat gotyku i zakochanych!
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Chełmno
Stare Miasto • the Old Town • die Altstadt

Jeden z 7 nowych cudów Polski 2015
- National Geographic Polska

Zobacz • See • Entdecke

One of the new 7 wonders of Poland 2015
- National Geographic Poland
Ein von 7 Neuen Wundern Polens im Jahr 2015
- National Geographic Polen

Discover the mysteries of the history of Chełmno...
Referred to as Polish Carcassone or Little Cracow, Chełmno is picturesquely located on nine hills of the Chełmno Upland, on the River
Vistula in the central part of the Province of Kujawy and Pomerania in Poland.
It is nicknamed the City of Lovers® or the City of Love®, owing to St Valentine’s relics kept for centuries in the parish church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and St Valentine’s Day celebration on 14 February.
This old Hanseatic town was the capital of the historic Chełmno Land. It was mentioned in written documents as early as in 1065;
its beginning is connected with the villages situated south: an early-medieval trade and crafts settlement on St Lawrence’s Hill in Kałdus
(4 km south from Chełmno), and the village of Starogród (7 km south from Chełmno), the seat of the first Teutonic Commandry. Many
interesting events mark the past of the town, which played an important role in the history of Poland and the Teutonic state. Teutonic Knights
intended to make Chełmno their capital.
On 28 December 1233 the town received from the Knights a legal constitution called The Chełmno Law, based on the Magdeburg,
Flemish and Hungarian laws. It was used in the founding of 225 towns (including Warsaw, Gdańsk, Toruń and Wadowice), 1364 villages and
many small settlements until the 18th century.
Real prosperity came to Chełmno in the 13th and 14th centuries. From 1473 the town housed studium particulare (with Nicolas
Copernicus probably among the students), later transformed into the Chełmno Academy (the branch of The Jagiellonian University
in Cracow), closed in 1819. It is worth mentioning that the first ever stomach surgery was performed here in 1880 by the world-famous
surgeon Ludwik Rydygier.

Enjoy a romantic journey into the world of love and Gothic architecture!

Erkunden Sie, was die Geschichte verbirgt...
Chełmno (lat. Culmen, de. Culm, Kulm) ist malerisch an der Weichsel, im mittleren Teil der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, auf neun
Hügeln des Culmer Hochlandes gelegen.
Es wird gegenwärtig als „polnisches Carcassonne“ bzw. als „kleines Krakau“ und dank der Reliquie des Hl. Valentin, die seit Jahrhunderten in der Mariä-Himmelfahrt-Pfarrkirche aufbewahrt wird, und der jedes Jahr am 14. Februar veranstalteten Valentinstagsfeier auch als
„Stadt der Verliebten®“ und „Stadt der Liebe®“ bezeichnet.
Chełmno ist Hauptstadt des historischen Culmer Landes, es gehörte dem Hansebund an und wurde bereits 1065 in den Urkunden
erwähnt. Mit den Anfängen seiner Geschichte sind zwei nördlich von der heutigen Stadt gelegene Ortschaften verbunden, und zwar eine
frühmittelalterliche Handwerker- und Kaufleutesiedlung auf dem St. Lorenzberg in Kałdus (4 km von Chełmno entfernt) und die Ortschaft
Starogród (7 km), Sitz der ersten Komturei des Deutschen Ritterordens, die Culmer Komturei genannt wurde.
In der reichen Geschichte der Stadt sind viele interessante und bedeutungsvolle Ereignisse zu finden. Chełmno ist eine Stadt, die in der
Geschichte Polens und des Deutschen Ordens, der hier die Hauptstadt seines Staates gründen wollte, eine wichtige Rolle gespielt hatte.
Die vom Deutschen Orden am 28. Dezember 1233 verliehene „Culmer Handfeste“ wurde als Stadtgründungsprivileg bis zum 18. Jahrhundert zum rechtlichen Vorbild für die Gründung von 225 Städten (u.a. von Warszawa, Gdańsk, Toruń und Wadowice), 1364 Dörfern und vielen
Siedlungen. Die „Culmer Handfeste“ enthält Bestandteile des Magdeburger Rechts sowie des flämischen und ungarischen Rechts. Die beste
Entwicklung und größte Blütezeit erlebte die Stadt im 13. und im 14. Jahrhundert.
Seit dem Jahr 1473 gab es hier „Studium Particulare” (Nikolaus Kopernikus hat dieses Obergymnasiums wahrscheinlich besucht), umgewandelt in „die Chełmnoer Akademie“ - eine Filiale der Jagiellonen-Universität zu Krakau, die hier bis zum Jahr 1819 existierte.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der weltberühmte polnische Chirurg Dr. Ludwik Rydygier in Chełmno im Jahr 1880 die erste Magenoperation in der Welt durchgeführt hat.

Wir laden Sie zu einer romantischen Reise in die Welt der Backsteingotik und der Verliebten ein!
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Poczuj Chełmno wszystkimi zmysłami
Experience Chełmno with all your senses
Spüren Sie Chełmno mit allen Sinnen

Muzeum Ziemi Chełmińskiej
The Museum of the Chełmno Land • Museum des Chełmnoer Landes
Rynek 28 • tel./fax (+48) 56-686-16-41 • e-mail:sekretariat@muzeumchelmno.pl
www.muzeumchelmno.pl
Muzeum Ziemi Chełmińskiej od 1983 r.
ma swoją siedzibę w przepięknej budowli
zabytkowej Chełmna tj. w gotycko-renesansowym ratuszu. Jest to placówka o charakterze regionalno-historycznym. Ekspozycja stała obejmuje dwie wystawy: „Dzieje Chełmna”
i „Dr Ludwik Rydygier - światowej sławy
chirurg polski”.
W Sali Mieszczańskiej muzeum organizowane są również: wystawy czasowe, uroczystości państwowe, spotkania, prelekcje i koncerty.
Baszta Prochowa, ul. 22 Stycznia - mieści się tutaj dział archeologiczny Muzeum
Ziemi Chełmińskiej pt. „Pradzieje Chełmna
i jego okolic” oraz ekspozycja etnograficzna.
Baszta czynna jest od czerwca do końca
września w soboty w godz. 10:30 - 13:00.

Oferta na 2018 - *2019
Ceny obowiązujące:
• 2 zł (*3 zł) bilet ulgowy,
• 4 zł (*5 zł) bilet normalny,
• 2 zł (*2 zł) bilet wstępu do Baszty Prochowej
• 10 zł (*15 zł) usługa przewodnicka po
muzeum od grupy do 25 osób,
• czwartek wstęp bezpłatny
Oferowane zniżki:
• dla grup powyżej 25 osób bilet wstępu
w cenie 3 zł (*4 zł) - zniżka 25 %
Zniżki nie obowiązują przy wykupieniu biletów ulgowych.
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The museum of the Chełmno Land is
located in an architectural marvel, the Gothic
Renaissance Town Hall. The museum features
the permanent collection in two remarkable exhibitions: The History of Chełmno and
Dr Ludwik Rydygier - world famous Polish
surgeon.
The Burgher Room is used for temporary exhibitions, state ceremonies, meetings,
lectures and concerts.
The Gunpowder Tower (Baszta Prochowa)
in ul. 22 Stycznia houses an archaeological
department Prehistory of Chełmno and its
surroundings and an ethnographic exhibition.
The tower is open to visitors on Saturdays
10:30 a.m.-01:00 p.m., June-September.

Offer 2018 - *2019
Prices:
• Concession - 2 PLN (*3 PLN)
• Adults - 4 PLN (*5 PLN)
• The Gunpowder Tower - 2 PLN (*2 PLN)
• Guide for groups up to 25 people - 10 PLN
(*15 PLN)
• Thursday - FREE admission
Special discounts:
• for groups of more than 25 people - 3 PLN
(*4 PLN) per person.
Discounts is not valid by the concession
tickets.

Das Museum hat seit dem Jahr 1983 in
einem prächtigen historischen Bauwerk von
Chełmno, in dem Gotik-Renaissance-Rathaus
seinen Sitz. Das ist eine regional-historische
Anstalt. Die Dauerausstellung umfasst zwei
Sammlungen: „Die Geschichte von Chełmno”
und „Dr. Ludwik Rydygier - ein weltberühmter
polnischer Chirurg”.
Im Bürgersaal in dem Museum werden
ebenfalls Zeitausstellungen, staatliche Feierlichkeiten, Treffen, Vorträge und Konzerte
organisiert.
Schießpulverbastei (Baszta Prochowa),
ul. 22 Stycznia (Straße) - das Objekt beherbergt die archäologische Abteilung des Museums des Chełmnoer Landes “Die Urgeschichte
von Chełmno und seiner Umgebung” sowie
die ethnographische Ausstellung.
Die Bastei ist von Juni bis Ende September
samstags von 10:30 bis 13:00 Uhr geöffnet.

Angebot für 2018 - *2019
Festgesetzte Preise:
• 2 PLN (*3 PLN) ermäßigt, 4 PLN (*5 PLN)
Einrittskarte für Erwachsene, 2 PLN (*2 PLN)
Schießpulverbastei, 10 PLN (*15 PLN) Besichtigung des Museums mit der Museumsführung für eine Gruppe bis 25 Personen
• Donnerstag - Eintritt frei
Sonderpreise im Angebot:
• für Gruppen über 25 Personen kostet
die Eintrittskarte 3 PLN (*4 PLN) - 25 %
Preisnachlass
Die Sonderpreise gelten bei ermäßigten
Eintrittskarten nicht.

Zobacz • See • Entdecke

...i odkryj Blask Średniowiecza
W romantycznej podróży po Chełmnie warto zaplanować zwiedzanie całej starówki, wpisanej w 2005 roku na Listę Pomników Historii
Prezydenta RP.
W jej obrębie z zachowanych do dziś zabytków warto zobaczyć średniowieczne mury obronne, szachownicowy układ ulic i sześć
gotyckich kościołów: kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, kościół pofranciszkański pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, kościół
podominikański pw. św. Piotra i św. Pawła, kościół pw. Ducha Świętego, kaplica pw. św. Marcina oraz dawny cystersko-benedyktyński zespół
klasztorny z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Symbolem miasta jest dominująca ponad doliną Wisły przepiękna panorama miasta, którą tworzą wysoko wznoszące się wieże chełmińskich kościołów, a dzięki położeniu miasta na dziewięciu wzgórzach można podziwiać ją ze wszystkich stron świata.
Zachwyt przybywających do Chełmna wzbudza także gotycko-renesansowy ratusz - „perła architektury renesansowej na Pomorzu”,
z wzorcem średniowiecznej miary długości tzw. „prętem chełmińskim” liczącym 4,35 m. Dawniej siedziba władz miejskich, a obecnie
Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
Chełmno znajdujące się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego to również miejsce, które w konkursie ogłoszonym przez redakcję
National Geographic Polska uznane zostało w 2015 roku za jeden z 7 Nowych Cudów Polski.
Miłośnicy gotyckiej architektury znajdą Chełmno na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego (www.eurob.org), Szlaku Kopernikowskim
czy też w Związku Hanzeatyckim (www.hanse.org).
Spacerując po chełmińskiej starówce warto zatrzymać się na chwilę, przysiąść na „ławeczkach dla zakochanych” znajdujących się
w parku Nowe Planty, w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera oraz przed budynkiem Urzędu Miasta (tu można wysłać
„Pozdrowienia na żywo”), i poczuć gorącą atmosferę oraz szczególny urok tego starego średniowiecznego miasta.

Tylko w Chełmnie można zakochać się od pierwszego wejrzenia
- w jego romantycznej atmosferze i średniowiecznej architekturze.
„Gotyk mają wszyscy,
ale takiego gotyku jak w Chełmnie nie ma nikt.”
”Gothic architecture can be found in many cities,
but Gothic architecture in Chełmno has a truly unique appeal.”
„Die Backsteingotik haben alle,
aber solche Gotik wie in Chełmno hat niemand.”
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...and appreciate the glory of the Middle Ages
Your romantic trip to Chełmno should include a sightseeing tour around the Old Town, registered in the List of Historic Monuments
issued by the President of Poland in 2005. You can admire the medieval defensive walls, the chessboard layout of the streets (grid plan)
and six Gothic churches: the Parish Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary, Post-Franciscan Church of St James the Elder
and St Nicholas, Post-Dominican Church of St Peter and St Paul, the Church of the Holy Ghost, St Martin’s Chapel and the old CistercianBendictine convent with the Church of St John the Baptist and St John the Evangelist.
A breathtaking panorama of the town, extending over the Vistula valley and dotted with soaring church towers, is a powerful symbol
of Chełmno. Owing to the town’s location on nine hills, the view can be admired from all directions.
The Gothic-Renaissance Town Hall, nicknamed the pearl of Renaissance architecture in Pomerania, never ceases to inspire admiration
among visitors. On one of its walls you can see a medieval measure, Chełmno pręt (4.35m). In the past the seat of municipal authorities, presently the building houses the Museum of the Chełmno Land.
Chełmno, situated on the European Route of Brick Gothic, was announced one of the New 7 Wonders of Poland by the National
Geographic Poland in 2015.
Fans of Gothic architecture will find Chełmno on the European Route of Brick Gothic (www.eurob.org), Copernicus Trail or in the Hanseatic
Union (www.hanse.org).
The Old Town is a perfect place for a relaxing stroll, followed by a rest on one of the lovers benches in the Nowe Planty Park, in Ludwik
Rydygier Park of Memory and Tolerance or in front of the Municipal Office building (where you can send live greetings via the Internet)

Fall in love with this charming medieval town and its vibrant atmosphere.

…und entdecken Sie den Glanz des Mittelalters
Bei einem romantischen Rundgang durch die Stadt lohnt es sich, die Besichtigung der ganzen Altstadt zu planen, die 2005 in die Liste
der Geschichtsdenkmäler des Präsidenten der Republik Polen aufgenommen wurde.
Zu sehenswerten bis heute erhaltenen Baudenkmälern in der Altstadt gehören mittelalterliche Stadtmauern, ein schachbrettartiges Straßennetz und sechs gotische Kirchen: die Mariä-Himmelfahrtpfarrkirche, die ehemalige Franziskanerkirche des St. Jakobus des Älteren und
des St. Nikolaus, die ehemalige Dominikanerkirche zu St. Peter und Paul, die Heilig-Geist-Kirche, die St. Martins-Kapelle und der ehemalige
Zisterzienserinnen- und Benediktinerinnenklosterkomplex mit der Kirche des St. Johannes des Täufers und St. Johannes des Evangelisten.
Das Wahrzeichen der Stadt ist das wunderschöne Stadtpanorama, das durch über dem dem Tal der Wisła (Weichseltal) emporsteigende
Kirchtürme geprägt wird. Dank der Lage der Stadt auf neun Hügeln kann man dieses aus allen Himmelsrichtungen bewundern.
Das Gotik-Renaissance-Rathaus, „eine Perle der Renaissancearchitektur in Pommerellen”, mit seinem mittelalterlichen Längenmaßstab,
der sog. „Culmer Ruthe“ mit einer Länge von 4,35 m, versetzt die Stadtbesucher in Begeisterung. Früher war das Rathaus Sitz der Stadtbehörden, heutzutage beherbergt das Objekt das Museum Ziemi Chełmińskiej (Museum des Chełmnoer/Culmer Landes).
Das an der Europäischen Route der Backsteingotik gelegene Chełmno ist ebenfalls ein Ort, der in dem durch die Redaktion der Zeitschrift
„National Geographic Poland“ 2015 ausgeschriebenen Wettbewerb zu einem von 7 Neuen Wundern Polens gewählt worden ist.
Liebhaber der gotischen Architektur finden Chełmno an der Europäischen Route der Backsteingotik (www.eurob.org), auf dem Kopernikusweg und in dem Hansebund (www.hanse.org).
Bei einem Spaziergang durch die Altstadt von Chełmno lohnt es sich, sich für eine Weile auf eine „der Bänke für Verliebte“ hinzusetzen,
die sich im Park Nowe Planty, im Dr. Rydygier-Gedächtnis-und-Toleranz-Park sowie vor dem Stadtamt (von hier aus kann man „Grüße live“
übermitteln) befinden und den besonderen Reiz dieser mittelalterlichen Stadt sowie seine liebevolle Atmosphäre spüren.

Nur in Chełmno kann man sich in seiner romantischen Atmosphäre
und in der mittelalterlichen Architektur auf den ersten Blick verlieben.
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Śladami Świętego Walentego - patrona zakochanych
zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK
In the footsteps of Saint Valentine, the patron saint of lovers
- a sightseeing guided tour
Auf den Spuren von St. Valentin - dem Patron der Verliebten
- die Stadtbesichtigung mit dem Touristenführerverein von Chełmno

Koło Przewodnickie PTTK Chełmno
Chełmno Guides Association • Der Touristenführerverein von Chełmno
Proponuje tradycyjne zwiedzanie Chełmna oraz trasy dłuższe kilkukilometrowe piesze
i rowerowe: „Śladami Świętego Walentego”,
„Szlakiem Zakochanych”, „Europejskim Szlakiem Gotyku Cegalnego”, Szlakiem „Starego
Chełmna“, Szlakiem „Mestwina”, Szlakiem „Panoramy Chełmna”, Szlakiem „Rezerwatów”,
Szlak „Twierdzy Chełmno”, „Śladami cmentarzy mennonickich”.
W razie zainteresowania inną problematyką przewodnicy przygotowują nowe trasy tematyczne.
Oprowadzanie: j. polski, j. niemiecki,
j. angielski, j. rosyjski.
Wycieczki prosimy zgłaszać minimum
z jednodniowym wyprzedzeniem do Chełmińskiej Informacji Turystycznej.
tel. /fax (+48) 56-686-21-04
e-mail: it@chelmno.pl
Ceny za usługę przewodnicką w 2018 i 2019:
• 100 zł za dwie pierwsze godziny,
• każda następna godzina - 50 zł.
• usługa dotyczy grupy do 50 osób.
• usługa w j. obcym 100 % droższa.
„Nocny Spacer po mieście” - to ok. 1.5 do
2 godzinny spacer po mieście po godzinie
21.30. Cena usługi wynosi 200 zł (w j. polskim),
400 zł (w języku obcym).

Chełmno Guides Association offers traditional sightseeing tours and longer bicycle
and walking tours along St. Valentine trail,
The Lovers Trail, The European Route of Brick
Gothic, Old Chełmno Trail, Mestwin Trail,
Panorama of Chełmno Trail, Natural Sanctuaries Trail, Fortifications of Chełmno Trail and
Mennonite Trail. On request our guides can
prepare special routes.
Foreign language tours (in German,
English, Russian) available.
Booking at least one day in advance
at the Tourist Information Office:
Tel. /fax (+48) 56-686-21-04
e-mail: it@chelmno.pl
Prices for guided tours in 2018 - 2019:
• for groups of up to 50 people: in polish language - first two hours - 100 PLN, each next
hour - 50 PLN; foreign language tours: first
two hours - 200 PLN, each next hour - 100 PLN.
”Night walks through the town”: a 1.52-hour walk round the town after 9.30 p.m.
Price: 200 PLN (Polish), 400 PLN (foreign language).

Every year Chełmno Guides Association
organizes an action Walking in Chełmno offering free sightseeing tours round the town and
its surroundings only in Polish.

Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, poza
biletami wstępów do poszczególnych obiektów:
• 2 zł - Baszta Prochowa,
• 2 zł - muzeum,
• dobrowolna ofiara za zwiedzanie krypty
ksieni Magdaleny Mortęskiej,
• wejście na wieżę kościoła farnego - 3 zł
(ulgowe) lub 5 zł (normalne).

Regular admission fees have to be paid:
• Gunpowder Tower: 2 PLN,
• the museum: 2 PLN,
• the crypt of Magdalena Mortęska: a small
donation is required,
• climbing to the top of the tower of the parish church: 3 PLN (children/concession),
5 PLN (adults).

Terminy pieszych i rowerowych Spacerków w 2018 i 2019 roku: www.chelmno.pl

Führungen: Polnisch, Deutsch, Englisch,
Rusisch.
Stadtführungen melden Sie mindestens
einen Tag vorher bei der Tourist Information
von Chełmno Tel. /Fax (+48) 56-686-21-04,
e-mail: it@chelmno.pl an.
Preise für Fremdenführungen 2018 - 2019:
• 100 PLN für die ersten zwei Stunden
in Polnisch, jede weitere Stunde - 50 PLN.
• Preis für Führung in einer Fremdsprache
ist zu 100 % teurer.
• das Angebot bezieht sich auf eine Gruppe
bis 50 Personen.
„Nächtlicher Spaziergang durch die Stadt“
- das ist ein ca. 1,5-stündiger bis 2-stündiger
Spaziergang durch die Stadt nach 21.30 Uhr.
Dieses Angebot kostet 200 PLN (Polnisch) und
400 PLN (in einer Fremdsprache).

Dodatkowo każdego roku Koło Przewodnickie PTTK w Chełmnie organizuje bezpłatne zwiedzanie miasta i okolic w ramach akcji
„Spacerki po Chełmnie”

Zbiórka uczestników wycieczek przed
Ratuszem w każdą niedzielę zawsze o godz.
10.30. Wyjątek „Noc Muzeów” - godz. 21.30.

Im Angebot traditionelle Besichtigung
von Chełmno und längere Wander- und Radrouten in seiner Umgebung: „Auf den Spuren von St. Valentin“, „Die Route der Verliebten“, „Europäsche Route der Backsteingotik“,
„Das alte Chełmno” - Route, „Mestwin“- Route,
Wanderweg „Panorama von Chełmno“, Radund Wanderweg durch den „Weichseltal Naturschutzgebiet“, „Festung von Chełmno“
- Route, „Auf den Spuren der Friedhöfe
von Mennoniten“. Bei Interesse an anderen
Themen werden die Fremdenführer neue
themenbezogene Routen vorbereiten.

Participants meet in front of the Town Hall
every Sunday at 10.30 a.m., on the Museum
Night at 09.30 p.m.
Timetable of hiking and cycling trips
in 2018 - 2019 at www.chelmno.pl

Außerdem organisiert der Touristenführer
verein von Chełmno jedes Jahr eine kostenlose Besichtigung der Stadt und ihrer Umgebung im Rahmen der Aktion „Spaziergänge
durch Chełmno”.
Die Teilnahme an der Besichtigung ist kostenlos, unter Ausschluss von Eintrittskarten
in die einzelnen Objekte:
• 2 PLN - Pulverbastei,
• 2 PLN - Museum,
• eine freiwillige Spende für die Besichtigung
der Krypta der Äbtissin Magdalena
Mortęska,
• Pfarrkirchturmbesteigung - Einritt: 3 PLN
(Kind) oder 5 PLN (Erwachsene).
Treffpunkt der Ausflugsteilnehmer vor
dem alten Rathaus jeden Sonntag immer
um 10.30 Uhr. Ausnahme „Museumsnacht”
- 21.30 Uhr.
Termine für Spaziergänge und Radausflüge 2018 - 2019 finden Sie auf der Webseite:
www.chelmno.pl
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Poczuj średniowieczną atmosferę
Feel the atmosphere of the Middle Ages
Genießen Sie die mittelalterliche Atmosphäre
Do średniowiecznego charakteru Chełmna
nawiązują trzy atrakcje turystyczne: Park Miniatur
Zamków Krzyżackich w Parku Pamięci i Tolerancji
im. dra L. Rydygiera w okolicy Bramy Grudziądzkiej oraz Średniowieczna Osada Rycerska przy
ul. Kościelnej i na jej terenie Izba Tortur.

The medieval atmosphere of Chełmno is
reflected in at least three of its tourist attractions:
The Teutonic Castles Miniature Park in dr. Ludwik
Rydygier Park of Memory and Tolerance near the
Grudziądz Tower, the Medieval Knight Village at
ul. Kościelna, and the Torture Chamber located
on its premises.

Auf den mittelalterlichen Charakter von
Chełmno beziehen sich drei touristische
Attraktionen: der Miniaturenpark der Deutschordensburgen im Dr. Rydygier-Gedächtnis-undToleranz-Park in der Nähe des Grudziądzka-Tores
(Graudenzer Tor) und die Mittelalterliche Rittersiedlung in der ul. Kościelna (Strasse) mit einer
dort eingerichteten Folterkammer.

Osada Średniowieczna i Izba Tortur • The Medieval Village and Torture Chamber
• Mittelalterliche Rittersiedlung und Folterkammer - ul. Kościelna 7
Na terenie Osady corocznie organizowany
jest przez „Zastęp Rycerski z Chełmna” Turniej
Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o „Złotą Jaszczurkę”, który w 2018 roku odbędzie się 26 maja,
a w 2019 r. - 25 maja.

Here you can watch a fun attraction that
turned yearly tradition: the Golden Lizard Knights
Tournament organized by the Chełmno Knights
„Zastęp Rycerski z Chełmna”, which in 2018 will
be held on 26 May and in 2019 r. - 25 May.

„Zastęp Rycerski z Chełmna” oferuje m.in.:
• zwiedzanie Średniowiecznej Osady Rycerskiej,
• zwiedzanie Izby Tortur i pokazy na żywo,
• pokazy na terenie Osady, w tym pokazy walk
rycerskich, strzelanie z łuku, zabawy plebejskie
z możliwym udziałem turystów,
• biesiady na Osadzie podczas pokazów.

Knights „Zastęp Rycerski z Chełmna” offer
• a guided tour round the Medieval Village,
• a tour round the Torture Chamber with
live shows,
• live performances including duels between
knights, archery competitions, old folk games
with the possible participation of onlookers,
• feasts.

Terminy do uzgodnienia
z „Zastępem Rycerskim z Chełmna”
Kontakt tel. (+48) 509-338-839

Dates to be agreed with the Chełmno Knights
„Zastęp Rycerski z Chełmna”
Tel. (+48) 509-338-839

In der Mittelalterlichen Rittersiedlung
veranstaltet die Ritterschar „Zastęp Rycerski
z Chełmna” alljährlich das Ritterturnier der Befreundeten Ritterbruderschaften um „die Goldene Eidechse”, das im Jahr 2018 am 26 Mai,
und im 2019 - 25 Mai stattfinden wird.
Die Ritterschar „Zastęp Rycerski z Chełmna”
bietet u.a. an:
• die Besichtigung der Rittersiedlung,
• die Besichtigung der Folterkammer
und Live-Schauen,
• Schauen in der Rittersiedlung, darin Ritterkämpfe, Bogenschießen, Plebejerspiele
mit eventueller Teilnahme der Touristen,
• Festessen in der Rittersiedlung während
der Schauen.
Termine nach Vereinbarung mit der Ritterschar
„Zastęp Rycerski z Chełmna”
Kontakt: Handy (+48) 509-338-839

Park Miniatur Zamków Krzyżackich w Parku Pamięci i Tolerancji • The Teutonic Castles Miniature Park in Ludwik Rydygier Park
of Memory and Tolerance • Miniaturenpark der Deutschordensburgen in dem Dr. Rydygier-Gedächtnis-und-Toleranz-Park
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Godziny otwarcia
(od 1 kwietnia do 30 października):

Opening hours
(from 1 April to 30 October):

Öffnungszeiten
(ab 1. April bis 30. Oktober):

poniedziałek - sobota: 10:00 - 19:00
niedziela: 11:00 - 19:00

Monday - Saturday: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sunday: 11:00 a.m.- 7:00 p.m.

Montag - Samstag: 10:00 - 19:00
Sonntag: 11:00 - 19:00

Poza sezonem istnieje możliwość zwiedzania
z przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Chełmińskiej Informacji Turystycznej: tel. (+48) 56-686-21-04.

Off-season: guided tours available after prior
arrangement.
Please call the Tourist Information Office
at (+48) 56-686-21-04

In der Nebensaison besteht die Möglichkeit
des Besuches mit dem Fremdenführer nach früherer telefonischer Anmeldung bei der Chełmno
Tourist Information: Tel. (+48) 56-686-21-04.

Zobacz • See • Entdecke

Baszta Panieńska • The Virgin Tower • Die Jungfrauenbastei
Wystawa chorągwi, oręża rycerskiego i kopii broni średniowiecznej Bractwa Rycerskiego
„Chorągiew Ziemi Chełmińskiej”.
Siedziba Bractwa: Baszta Panieńska, Al. 3 Maja
Kontakt: kom. (+48) 698-589-396

With an exhibition of medieval armors,
weapons (copies) and flags of the Chełmno
Knights (Banner of the Chełmno Land),
The seat of the Chełmno Knights: Baszta
Panieńska (Virgin Tower), Al. 3 Maja
Contact: tel. (+48) 698-589-396

Ausstellung zu mittelalterlichen Ritterrüstungen, Kopien mittelalterlicher Ritterwaffen und Fahnen der Ritterschar „Chorągiew Ziemi Chełmińskiej“.
Sitz der Ritterschar:
Baszta Panieńska (Jungfrauenbastei), Al. 3 Maja
Kontakt: Händy (+48) 698-589-396

Wieża kościoła farnego (60 m) • The tower of the Parish Church (60 M) • Pfarrkirchturm (60 m)
Najwyższy punkt widokowy w mieście.
Czynna jest od końca kwietnia - 30 września:

The highest viewpoint in Chełmno,
open: last weekend of April - 30 September

poniedziałek - sobota: 10:00 - 17:00
niedziela i święta: 14:00 - 17:00

Monday - Saturday: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sunday, bank holidays: 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Wstęp: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł*

Admission: students of primary schools 3 PLN,
others 5 PLN.

[*tylko dla uczniów szkół podstawowych]
Podczas mszy św. taras widokowy jest nieczynny.

Closed during masses

Der höchste Aussichtspunkt in der Stadt
Öffnungszeiten ab letze Wochenende bis
30. September
Montag - Samstag: 10:00 - 17:00
Sonntag: 14:00 - 17:00
Eintritt: Erwachsene 5 PLN, ermäßigt - Kind 3 PLN*
[*nur für Schüler aus den Grundschulen]. Während der
heiligen Messe ist die Aussichtsterrasse unzugänglich.

Krypta Ksieni Magdaleny Mortęskiej • The crypt of Magdalena Mortęska • Krypta der Äbtissin Magdalena Mortęska
Skarbiec i podziemia w klasztorze, ul. Dominikańska 40: czynne cały rok.

Treasury and underground in the convent complex (ul. Dominikańska 40), open all year round;

Schatzkammer und gotische Keller in dem Kloster
ul. Dominikańska 40 (Strasse): rund um das Jahr
geöffnet.

Dwie wieże widokowe w murach obronnych • Two towers (viewpoints) in the defensive walls • Zwei Aussichtstürme
in der Stadtmauer
• 1 - przy ul. Podmurnej,
• 2 - przy ul. Wałowej.
Czynne w sezonie - wstęp wolny.

• 1 - ul. Podmurna ,
• 2 - ul. Wałowa.
Open in tourist season, free admission.

• 1 - in der ul. Podmurna-Strasse,
• 2 - in der ul. Wałowa-Strasse.
In der Hauptsaison geöffnet - Eintritt frei.

rg
urob.o
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Przeżyj Chełmno aktywnie - Dla małych i dużych
Podczas pobytu w Chełmnie można połączyć zwiedzanie średniowiecznej starówki Chełmna z uprawianiem turystyki aktywnej. Liczne szlaki
przebiegające przez samo Chełmno i w jego okolicy pozwalają na rozwój turystyki pieszej, rowerowej, konnej, ale i nowych popularnych form jak
Nordic Walking. W ramach Geocaching-u Urząd Miasta Chełmna przygotował dla turystów interesującą trasę zwiedzania miasta pt. „Serce miasta
zakochanych” (www.geocaching.com).
Położenie miasta nad Wisłą oraz leżące na jego terenie jezioro Starogrodzkie umożliwiają uprawianie turystyki wodnej m. in. kajakowej
czy żeglarstwa.
Chełmno znajduje się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Miłośnicy przyrody i powrotu do tradycji znajdą tu różnorodność flory i fauny, ale również bogactwo dawnej architektury oraz smaku ponownie odkrywanych
potraw. Może na Fotosafari warto wybrać się właśnie tutaj?
Okolice Chełmna i doliny Wisły w połączeniu z warunkami atmosferycznymi, to doskonałe tereny umożliwiające uprawianie sportów lotniczych
jak np. paralotniarstwa. Dzięki lotom turystycznym oferowanym przez działający w Watorowie Ośrodek Szkolenia Lotniczego, turyści mogą podziwiać piękno Chełmna i Ziemi Chełmińskiej z innej perspektywy. Na uprawianie narciarstwa zimą pozwala stok narciarski w okolicznym Unisławiu.
Miłośnicy gotyckiej architektury znajdą Chełmno na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego (www.eurob.org), Szlaku Kopernikowskim
czy też w Związku Hanzeatyckim (www.hanse.org), które można pokonać rowerem i samochodem.

Experience Chełmno actively - an offer for children and adults
Incorporate some exercise into your sightseeing around Chełmno by walking, cycling or riding a horse on numerous trails. Try extremely popular Nordic Walking. Follow the interesting The Heart of the City of Lovers trail created by the Municipal Office as part of the Geocaching project
(www.geocaching.com).
Practice kayaking, sailing and other water sports on the Vistula River or Lake Starogrodzkie located within the town’s boundaries. Use Chełmno’s
favorable location within the Landscape Chełmno and Vistula Parks to explore local wildlife, its diversified flora and fauna. Rediscover old traditions
and architecture and cherish regional dishes. Organize a photo safari to capture amazing landscapes and memorable moments. Try paragliding
in the surroundings of the town, where weather conditions are excellent for air sports. Admire the beauty of Chełmno and the Chełmno Land while
on a tourist flight organized by the Aviation Training Center in Watorowo. In winter go skiing on a ski slope in the nearby Unisław.
Fans of Gothic architecture will find Chełmno on the European Route of Brick Gothic (www.eurob.org), Copernicus Trail or in the Hanseatic
League (www.hanse.org).

Erleben Sie Chełmno aktiv - Für Kleine und Große
Beim Aufenthalt in Chełmno kann man die Besichtigung der mittelalterlichen Altstadt in Chełmno mit dem Aktivtourismus verbinden. Zahlreiche Routen, welche durch die Stadt Chełmno und in der Umgebung verlaufen, ermöglichen die Entwicklung der Wander- Rad-, Reittouristik sowie
der neuen populären Touristikformen wie Nordic Walking. Im Rahmen von Geocaching bereitete die Stadtverwaltung von Chełmno für Touristen
eine interessante Stadtbesichtigungsroute mit dem Titel „Das Herz der Stadt der Verliebten” (www.geocaching.com) vor.
Die Lage der Stadt an der Fluss Wisła sowie der in den Stadtgrenzen gelegene Starogrodzkie-See bieten die Möglichkeit, Wassertouristik
u.a. Kanusport oder Segelsport zu treiben.
Chełmno befindet sich in dem Komplex der Landschaftsparks von Chełmno und der Weichseltal (Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego). Naturliebhaber und alle, die eine besondere Vorliebe für die Tradition haben, finden hier eine Vielfalt an Pflanzen- und Tierexemplaren sowie zahlreiche ehemalige Architekturobjekte und die Geschmackfülle der wieder entdeckten Speisen. Vielleicht lohnt es sich, auf Fotosafari
eben hierhin zu kommen?
Die Umgebung von Chełmno und von dem Flusstal der Wisła stellt in Verbindung mit den Klimaverhältnissen vortreffliche Gelände dar, welche
die Möglichkeit bieten, Flugsport, beispielsweise Paragliding zu treiben. Dank der Touristen-Flüge im Angebot des Zentrums der Flugschulungen
in Watorowo können Touristen die Schönheit von Chełmno und des Landes von Chełmno aus einer anderen Perspektive genießen. Eine Skilift
in dem anliegenden Ort Unisław lässt im Winter Skisport treiben.
Liebhaber der gotischen Architektur finden Chełmno an der Europäschen Route der Backsteingotik (www.eurob.org), auf dem Kopernikusweg
und in dem Hansebund (www.hanse.org), die man mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zurücklegen kann.
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Szlaki piesze • Hiking trails • Wanderwege:
geocaching: trasa pt. „Serce miasta zakochanych” (www.geocaching.com) - trasa układa się w kształt serca i przebiega na terenie Chełmna
• The Heart of the City of Lovers (www.geocaching.com) - a heart-shaped trail running through Chełmno • Geocaching: Route mit dem Titel
„Das Herz der Stadt der Verliebten” (www.geocaching.com) - die Route ist herzförmig und verläuft durch die Altstadt Chełmno;
czarny - „Panoramy Chełmna” • black - Panorama of Chełmno • schwarz - „Panorama von Chełmno” - 8 km: Chełmno - Uść - Brzozowo - Osnowo - Dworzyska - Chełmno;
zielony - „Starego Chełmna” • green - Old Chełmno • grün - „Das alte Chełmno” - 16 km: Chełmno - Kępa Panieńska - J. Starogrodzkie - Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie - Starogród - Kałdus - Uść - Chełmno;
niebieski - „Mestwina” • blue - Mestwin trail • blau - „Mestwin- Route” - 9 km: Chełmno - Głogówko Królewskie - Żurawia Kępa - Świecie Zamek;
czerwony - „Zamków i miejsc martyrologii” • red - Castles and martyrdom sites • rot - „Wanderweg entlang der Burgen und Orte des Martyriums” - 40 km: Chełmno - Klamry - Stolno - Małe Czyste - Wielkie Czyste - Storlus - Papowo Biskupie - Wrocławki - Dubielno - Lipienek - Kornatowo;
żółty - „Rezerwatów chełmińskich” • yellow - Chełmno nature reserves • gelb - „Naturschutzgebiete von Chełmno” - 46 km: Chełmno - Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie - Starogród - Unisław - Gzin - Bydgoszcz Fordon - Wielka Kępa Ostromecka;
żółty - „Chełmińskie Osty” • yellow - Chełmno Thistles • gelb - „Disteln von Chełmno” - 10 km: Papowo Biskupie - Kucborek - Bielczyny Chełmża
niebieski - „Bierzgłowski” • blue - Bierzgłowski • blau - „Weg von Bierzgłowo” - 20 km: Unisław - Raciniewo - Siemoń - Słomowo - Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski;
czarny - „Historii Unisławia” • black - The history of Unisław • schwarz- „Geschichte von Unisław” - 2 km: Unisław - Unisław Góra Zamkowa Unisław - grodzisko;
czarny - „Pamięci września 1939 r.” • black - In memory of September 1939 • schwarz - „Zum Gedenken an den September 1939” - 2 km:
Płutowo - Zbocza Płutowskie - Parów Płutowski - Płutowo;
czarny - „Ofiar 1939 r.” • black - The victims of 1939 • schwarz - „Opfer von 1939”- 3 km: Małe Czyste - Dorposz Szlachecki/żwirownia, fort II
Twierdzy Chełmno z XX w.

Szlaki rowerowe i samochodowe • Cycling trails, car trails • Rad- und Autowege:
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego • The European Route of Brick Gothic • Europäische Route der Backsteingotik - 1.600 km: Dania,
Niemcy, Polska (Gdańsk, Grudziądz, Chełmno, Płock, Olsztyn), Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia;
Euro Route R1 Międzynarodowa Trasa Rowerowa • Euro Route R1 International Cycling Route • Euroroute R1 Internationaler
Radweg - 3700 km: Francja - Niderlandy - Niemcy - Polska: Piła, Koronowo, Gruczno, Głogówko, Chełmno, Biały Bór i Grudziądz - Kwidzyn;
- Rosja - Litwa - Łotwa - Estonia - Rosja;
Zielony szlak rowerowy „Dookoła Doliny Wisły” • Green cycling trail- Around the Vistula Valley • Grüner Radweg - „Um das Wisła” - Flusstal herum - 108 km: Myślęcinek - Nowy Fordon - Topolno - Gruczno - Chełmno - Ostromecko - Fordon;
Czarny szlak rowerowy „Dolina Dolnej Wisły” • Black cycling trail - The Lower Vistula Valley • Schwarzer „des unteren Weichseltals
(Wisła) - 470,9 km, podział na odcinki • divided into sections • Streckenteilung: Cierpice - Bydgoszcz Wschód (49,7 km), Bydgoszcz Wschód
- Świecie (59,3 km), Świecie - Nowe (58,7 km), Nowe - Gniew (41,4 km), Gniew - most na Wiśle koło Tczewa (33,0 km), most na Wiśle koło
Tczewa - Kwidzyn (55,0 km), Kwidzyn - Grudziądz (50,9 km), Grudziądz - Chełmno (44,9 km), Chełmno - Ostromecko (46,6 km), Ostromecko - Zamek Bierzgłowski (31,4 km);
Czerwony szlak rowerowy • Red cycling trail • Roter Radweg: Toruń - Chełmno - 60 km: Toruń - Świerczynki - Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo - Łążyn - Siemoń - Unisław - Płutowo - Starogród - Chełmno;
Wiślana Trasa Rowerowa w Województwie Kujawsko-Pomorskim • The Vistula Cycling Trail in the Province of Kujawy
and Pomerania • Der Weichselradweg in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern - 454 km: 210 km - odc. prawobrzeżny • on the right bank •
Strecke am rechten Ufer; 244 km - odc. lewobrzeżny • on the left bank • Strecke am linken Ufer. Przebieg trasy: odcinek prawobrzeżny •
On the right bank runs through • Verlauf der Route: Strecke am rechten Ufer - Dobrzyń nad Wisłą, Toruń, Chełmno, Grudziądz; odcinek
lewobrzeżny • on the left bank runs through • Strecke am linken Ufer - Dobrzyń, Włocławek, Bydgoszcz, Świecie.
Wypożyczalnia rowerów „Włóczykije” • Włóczykije Bike rental • Fahrradverleih „Włóczykije”
ul. Storczykowa 5, Chełmno, kom. (+48) 607-869-909

Oferta ważna w 2018 i 2019

Offer 2018 - 2019

Angebot für 2018 - 2019

Wypożyczenie rowerów, sprzętu wędkarskiego,
łodzi, kajaków.
Organizujemy wycieczki i wyprawy wędkarskie
na Wiśle, Pojezierzu Chełmińskim i Borach Tucholskich

Rental of bikes, fishing gear, boats, kayaks .
Organization of fishing trips on the Vistula River,
in the Chełmno Lake District and in the Tuchola
Forest

Ausleihe von Fahrrädern, Angelausrüstung,
Booten und Paddelbooten.
Wir organisieren Ausflüge und Anglerexpeditionen auf der Wisła, in der Chełmnoer Seenplatte
und in dem Urwald von Tuchola.

Opłaty za wypożyczenie:
• roweru: 1 godz. - 5 zł, 2 godz.- 8 zł, 4 godz. - 14 zł,
1 dzień - 16 zł, 1 doba - 30 zł;
• uzbrojonego wędziska - 20 zł,
• łodzi wędkarskiej - 70 zł
20% zniżki na każdą z ww. ofert!

Prices:
• bike rental 1 hour - 5 PLN, 2 hours - 8 PLN,
4 hours - 14 PLN, 12 hours - 16 PLN,
24 hours - 30 PLN;
• rental of a fully equipped fishing pole 20 PLN,
• fishing boat - 70 PLN
20% discount on everything!

Fahrradausleihe:
• 1 Stunde - 5 PLN, 2 Stunden - 8 PLN, 4 Stunden 14 PLN, 1 Tag - 16 PLN, 24 Stunden - 30 PLN;
• Ausleihe: einer ausgerüsteten Angelrute 20 PLN,
des Anglerbootes - 70 PLN
Sonderpreise im Angebot: 20% Preisnachlass
für jedes o.g. Angebot.
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W siodle • In the saddle • Reiten
• Szlak Konny • Horse Riding Trail • Reitweg: Chełmno - Grubno - Klamry - Wabcz - Klamry - Wielkie Łunawy - Paparzyn
• Ośrodki Jazdy Konnej • Horse Riding Centers • Reitzentren:
•
•
•
•

„Górka”, ul. Wybudowanie 1/7, 86-200 Chełmno, kom. (+48) 887-373-709
•
„Greskar”, ul. Łąkowa 1 a, 86-200 Chełmno, kom. (+48) 660-883-073
„Stefanek”, Wabcz, tel. (+48) 56-686-51-15
Rajdy konne - Wojciech Małkowski, Grubno, tel. (+48) 56-676-20-76

• Gosp. Rolne - Krzysztof Rokiciński, Nowa Wieś Chełmińska,
kom. (+48) 601-713-345
• PPUH Szkółka Jeździecka, Klamry 79, 86-200 Chełmno,
kom. (+48) 792-903-175
• Stadnina Koni w Działowie, 87-214 Płużnica, tel. (+48) 56-689-40-51

Wisłą i nie tylko • Water trails • Den Fluss Wisła (Weichsel) entlang und nicht nur:
• Szlak wodny doliną Wisły • The Vistula Valley water trail • Wasserweg das Weichseltal entlang: Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Chełmno - Świecie - Grudziądz - Babia Góra - Piekło: 154,6 km;
• Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą” - edycja 58. odbędzie się: 28.07.-11.08.2018 r.;
edycja 59.: 27.07.-10.08.2019 r.; więcej www.ktwc.pl
International Kayaking Trip in the Brodnica Lake District, on the Drwęca, and the Vistula - 58. edition: 28.07.-11.08.2018;
59. edition: 27.07.-10.08.2019; more: www.ktwc.pl
Internationale Paddeltour „In der Seenplatte von Brodnica, die Drwęca-Fluss und die Wisła (Weichsel) entlang” - 58. Edition: 28.07.-11.08.2018;
59. Edition: 27.07.-10.08.2019, mehr: www.ktwc.pl
• Klub Turystów Wodnych • Water Tourist Club • Klub der Wassertouristen - ul. Biskupia 16, 86-200 Chełmno, www.ktwc.pl
• Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera - Ośrodek wypoczynkowy i Camping nr 138 nad Jeziorem Starogrodzkim
Kurt Schumacher European Centre of Youth Exchange - Recreation centre/Hotel and Campsite No 138 at Lake Starogrodzkie
Europäische Jugendbegegnungsstätte „Kurt-Schumacher-Haus” - Urlaubszentrum und Campingplatz Nr. 138 am Starogrodzkie-See
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno, tel./fax (+48) 56 679-02-30, e-mail: ecwm@chdk.pl, www.ecwm.chdk.pl

Obiekty sportowo-rekreacyjne • Sport and recreation facilities • Chełmno - Sport- und Erholungsobjekte
• Pływalnia „Wodnik” • Wodnik swimming pool • Schwimmbad „Wodnik”, ul. Kościuszki 11, tel. (+48) 56-686-00-86
• Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży - Ośrodek wypoczynkowy nad jez. Starogrodzkim, Camping nr 138 • European Centre of Youth Exchange - Recreationcentre/hotel at Lake Starogrodzkie, Camping No 138 • Europäische Jugendbegegnungsstätte - Urlaubszentrum am Starogrodzkie-See, Campingplatz Nr. 138,
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5, Chełmno, tel./fax: (+48) 56 679-02-30
• Przystań Kajakowa • Kayak dock • Kajakanleger, ul. gen. J. Jastrzębskiego 5, kom. (+48) 500-168-654
• Siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej • Outdoor gym + playground, tennis courts, beach volleyball
court • Fitnessbereich im Freien, Kinderspielplatz, Tenis- und Volleyballanlage im Freien, ul. gen. J. Jastrzębskiego 5, Chełmno, tel./fax:(+48) 56 679-02-30
• Stadion miejski • City stadium • Stadtstadion, ul. Park Słowackiego, kom. (+48) 506-822-675
• Boisko „Sahara” • Sahara court • Sportplatz „Sahara”, ul. Nadrzeczna, kom. (+48) 506-822-675
• Kompleks Sportowy „Orlik”, Siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci • Orlik sports complex, Outdoor gym + playground, • Sportkomplex „Orlik”,
Fitnessbereich im Freien, Kinderspielplatz, Aleja 3-go Maja, tel. (+48)56-677-17-43
• Siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci • Outdoor gym + playground • Fitnessbereich im Freien, Kinderspielplatz, Plac Rydygiera, ul. Kwiatowa
• Tor motocrossowy • Motocross track • Motocrossbahn, ul. Brzoskwiniowa, kom. (+48) 607-309-033
• Wyciąg narciarski „Krystiania” • Krystiania ski slope • Skilift „Krystiania”, • Unisław - Raciniewo, kom. (+48) 601-099-979, www.unislaw-stok.pl

Loty widokowe nad Chełmnem • Sightseeing flights over Chełmno • Rundflüge über Chełmno
Ośrodek Szkolenia Lotniczego Adriana Aviation Sp. z o.o. Lotnisko Watorowo • Adriana Aviation Sp. z o.o. Training Center in Watorowo • Zentrum der Flugschulungen
Adriana Aviation Sp. z o.o. in Watorowo, ul. Chełmińska 14, 86-253 Kijewo Królewskie, tel. (+48) 56-621-15-99, www.ftoadriana.com.pl
• Cessna 150 - max 1 osoba/godzinę 660 zł brutto
• Cessna 172 - max 3 osoby/godzina 850 zł brutto
• Symulator lotu 330 zł/godz.
Oferta specjalna 2018 - 2019
• zniżka 10% od ceny podstawowej:
Cessna 150 - 594 zł/h 1 osoba
Cessna 172 - 765 zł/h 3 osoby
Symulator lotu 297 zł/godz.
• dla osób powyżej 16-go roku życia, pary, rodziny

• Cessna 150 - max 1 1 person / hour 660 PLN
• Cessna 172 - max. 3 people / hour 850 PLN
Flight simulator 330 PLN / 1 hour
Special offer 2018 - 2019
• 10% discount from the basic price:
Cessna 150 - 594 PLN / h per 1 person
Cessna 172 - 765 PLN / h per 3 people
Flight simulator 297 PLN / 1 hour
• for people over 16 years old, couples, families

• Cessna 150 - Max. 1 Person / 1 Stunde 660 PLN
• Cessna 172 - Max. 3 Personen / 1 Stunde 850 PLN
• Flugsimulator 330 PLN / 1 Stunde
Sonderangebot 2018 - 2019
• 10% Preisnachlass von dem Grundpreis:
Cessna 150 - 594 PLN / 1 Stunde - 1 Person
Cessna 172 - 765 PLN / 1 Stunde h - 3 Personen
Flugsimulator 297 PLN / 1 Stunde
• für Personen über 16 Jahre, Paare, Familien
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Szlakiem „Twierdzy Chełmno” - „Twierdzy nietoperzy”
Chełmno już od średniowieczna to trudna do zdobycia twierdza. Na początku XIX w. zaplanowano jego dodatkowe ufortyfikowanie, do którego
budowy doszło w latach 1900-1914, a rozbudowy podczas II wojny światowej.
W skład Twierdzy, otaczającej Chełmno półkolistą linią obronną, długości ok. 30 km i oddalonej od miasta w promieniu 6-8 km od strony południowo-wschodniej, wchodzi: 8 fortów i 4 schrony piechoty, 2 - baterii artylerii i kilka schronów amunicyjnych. Znajdziemy je w miejscowościach:
Kiełp, Watorowo, Dorposz Szlachecki, Małe Czyste, Nałęcz, Stolno, Rybieniec, Klamry.
Szlakiem „Twierdzy Chełmno” organizowane są liczne wycieczki rowerowe, ale również i piesze. Tradycje związane z „Twierdzą Chełmno”
kultywują dziś dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Twierdza Chełmno” z Chełmna i Fundacja „Twierdza Chełmno” z Dorposza Szlacheckiego,
która oferuje m.in. możliwość zwiedzania Fortu II i wozowni w Watorowie.
Kontakt: Fundacja „Twierdza Chełmno” w Dorposzu Szlacheckim, tel. (+48) 727-288-696, ftch@onet.pl
Twierdza Chełmno stała się również „Twierdzą nietoperzy”. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego od kilku lat
podejmuje różne działania związane z ochroną nietoperzy. W tym celu zaadaptowano na zimowiska dla nietoperzy cztery schrony piechoty
„Twierdzy Chełmno” tj. w Klamrach, Stolnie, Rybieńcu i Kiełpiu. Ten ostatni można również zwiedzać.
Informacje w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, tel. (+48) 52-331-50-00, www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkchin oraz u sołtysa wsi Kiełp.

Chełmno Stronghold route - Bat Habitat
Chełmno was a powerful stronghold as early as the Middle Ages. Plans to further fortify the town were made at the beginning of the 20th
century. New fortifications were built in years 1900-1914 and extended during the World War II. The semicircular defensive line (30 km) surrounded the town within a radius of 6-8 km from the south-east and consisted of 8 forts, 4 infantry shelters and several ammunition shelters in Kiełp,
Watorowo, Dorposz Szlachecki, Małe Czyste, Nałęcz, Stolno, Rybieniec, and Klamry.
The Chełmno Stronghold trail is perfect for hiking and biking. Traditions of the stronghold Chełmno are kept alive by The Chełmno Stronghold Association (Stowarzyszenie Twierdza Chełmno) from Chełmno and The Chełmno Stronghold Foundation (Fundacja Twierdza Chełmno) from
Dorposz Szlachecki. The latter offers touring Fort II and the coach house in Watorowo.
Contact: Chełmno Stronghold Foundation (Fundacja Twierdza Chełmno) from Dorposz Szlachecki, tel. (+48) 727-288-696, ftch@onet.pl
Several fortifications became a bat habitat. The Chełmno and Vistula Landscape Parks are actively engaged in bat protection. They adapted
infantry shelters in Klamry, Stolno, Rybieniec and Kiełp for winter habitats for bats. The old infantry shelter in Kiełp is open to visitors.
For more information contact the seat of the Chełmno and Vistula Landscape Parks
(Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego) at ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, tel. (+48) 52-331-50-00,
www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkchin or sołtys (village leader) in Kiełp.

Auf der Route „Die Festung Chełmno” - „Das Bollwerk der Fledermäuse”
Chełmno war schon seit dem Mittelalter eine unüberwindliche Festung. Am Anfang des 19. Jh. wurden zusätzliche Befestigungen angeordnet,
sie wurden in den Jahren 1900 - 1914 gebaut und in dem Zweiten Weltkrieg ausgebaut.
Die Festung, welche Chełmno mit einer halbrunden Schutzlinie mit einer Länge von ca. 30 km umgibt und im Umkreis von 6- 8 km von der Stadt
in der südöstlichen Richtung entfernt ist, umfasst: 8 Forts und 4 Infanteriebunker, 2 Bunker der Batterie bei der Artillerie und einige Munitionsbunker.
Wir finden sie in den folgenden Orten: Kiełp, Watorowo, Dorposz Szlachecki, Małe Czyste, Nałęcz, Stolno, Rybieniec, Klamry.
Die Route „Festung Chełmno” entlang werden zahlreiche Rad- und Wanderausflüge organisiert. Die mit der „Festung Chełmno” verbundenen
Traditionen werden heutzutage durch zwei Vereine: den Verein „Twierdza Chełmno” aus Chełmno und die Stiftung „Twierdza Chełmno” aus Dorposz
Szlachecki, die u.a. die Besichtigung des Forts II und eines Wagenschuppens in Watorowo im Angebot hat, gepflegt.
Kontakt: Stiftung „Twierdza Chemno“ (Festung Chełmno) in Dorposz Szlachecki, tel. (+48) 727-288-696, ftch@onet.pl
Die Festung Chełmno ist ebenfalls ein Bollwerk der Fledermäuse geworden. Der Komplex der Landschaftsparks von Chełmno und Weichseltal
(Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego) ergreift seit einigen Jahren verschiedenartige Maßnahmen zum Schutz
der Fledermäuse. Zu diesem Zweck wurden vier Infanteriebunker der Festung Chełmno, und zwar in Klamry, Stolno, Rybieniec und Kiełp als
Überwinterungsplätze für Fledermäuse angepasst. Der letzte davon ist auch für Besucher zugänglich.
Eine Auskunft können Sie im Sitz des Komplexes der Landschaftsparks von Chełmno und Weichseltal
(Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, Tel. (+48) 52-331-50-00,
www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkchin und beim Schultheiß des Dorfes Kiełp einholen.
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Zobacz • See • Entdecke
Pielgrzymka do jednego z najstarszych sanktuariów na Pomorzu
- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej
Początki kultu Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej w Chełmnie sięgają okresu średniowiecza a związane są z legendą o cudownym źródełku
i uzdrowieniem niewidomego pastuszka. Od chwili uzdrowienia chłopca wieść o wydarzeniu szybko się rozeszła i do Chełmna zaczęli przybywać,
w uroczystych procesjach, liczni pielgrzymi. W miejscu źródełka, w pobliżu Bramy Grudziądzkiej, umieszczono cudowny wizerunek Matki Bożej,
a następnie wzniesiono kaplicę zw. „Studzienka”. Około 1620 roku nadbudowano nad Bramą Grudziądzką kaplicę zwaną „Na Bramce”, a w niszy
od strony wschodniej umieszczono rzeźbę Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej. Obraz z pierwotnym wizerunkiem przedstawiającym Matkę Bożą
Bolesną Chełmińską, pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku, stał się obiektem pielgrzymek. W 1649 roku przeniesiono go do Fary, która obecnie jest
głównym miejscem chełmińskiego sanktuarium. W 1717 roku papież Klemens XI nadał odpusty związane ze świętem Nawiedzenia NMP przypadające na 2 lipca. W dniu 22 maja 1754 roku odbyła się koronacja tego cudownego obrazu, na którą zezwolił papież Benedykt XIV (była to ósma taka
uroczystość na terenach ówczesnej Rzeczypospolitej). Do dziś 2 lipca jest dniem licznych pielgrzymek do Chełmna. W ten dzień obywa się na rynku
słynny Odpust Chełmiński - jarmark kościelny z licznymi tradycyjnymi straganami.
Uroczystości: • Święto Zwiastowania NMP - 25 marca
• Odpust Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia

• Odpust Chełmiński Odpust Nawiedzenia NMP -1-2 lipca
• Święto Matki Bożej Bolesnej - 15 września

The pilgrimage to one of the oldest sanctuaries in Pomerania
- the Sanctuary of Our Lady of Sorrow in Chełmno
The origins of the cult of Our Lady of Sorrows in Chełmno date back to the Middle Ages and are associated with the legend of the holy spring and
the healing of a blind shepherd. The news about the miracle spread rapidly and soon after the incident pilgrims began arriving at the site in large
numbers. The image of Our Lady of Sorrows was put near the Grudziądz Gate and soon a chapel was built to commemorate the miracle. Around
1620, the chapel was extended over the Gate and a statue of Our Lady of Sorrows was placed in a niche on its eastern side. The original painting
from the turn of the 14th century became an object of worship. In 1649 it was transferred to the parish church, which is now considered the main
sanctuary. In 1717, Pope Clement XI granted the town indulgences associated with the feast of the Visitation celebrated on 2 July. On 22 May 1754
the painting was crowned. The coronation (the eighth in the history of Poland) was approved by Pope Benedict XIV. Today, on 2 July legions of pilgrims arrive in Chełmno. A spectacular church fair accompanies religious celebrations.
Religious ceremonies: • Feast of the Annunciation - 25 March
• Feast of the Assumption - 15 August

  • Feast of the Visitation - 1-2 July
• Our Lady of Sorrow Day - 15 September

Pilgerfahrt zu einem der ältesten Wallfahrtsorten in Pommern
- das Sanktuarium der leidenden Gottesmutter von Chełmno
Die Anfänge der Verehrung der leidenden Gottesmutter von Chełmno reichen bis ins Mittelalter zurück und sind mit einer Legende von
der Wunderquelle und der Heilung eines blinden Hirtenknaben verbunden. Seit der Heilung des Jungen verbreitete sich die Nachricht von diesem
Ereignis schnell und es begannen viele Pilger mit feierlichen Umzügen in Chełmno anzukommen. Am Ort der Quelle, in der Nähe des GrudziądzkaTores (Graudenzer Tor) wurde ein Wunderbild der Gottesmutter untergebracht und später die Kapelle „Kleiner Brunnen“ genannt, erbaut.
Um das Jahr 1620 wurde über dem Grudziądzka-Tor (Graudenzer Tor) eine Kapelle, die sog. Kapelle „Am Tor” überbaut. In die östliche Nische brachte man eine Skulptur der leidenden Gottesmutter von Chełmno. Das Gemälde mit dem ursprünglichen Abbild der leidenden Gottesmutter von
Chełmno, das auf die Wende vom 13. zum 14. Jh. zurückzuführen ist, ist das Ziel von Pilgerfahrten geworden. Im Jahr 1649 verlegte man das Gemälde in die Pfarrkirche, die heutzutage als die Hauptkultstätte des Sanktuariums in Chełmno gilt. Im Jahr 1717 verlieh der Papst Klemens XI. Ablässe,
die mit dem Fest Mariä Heimsuchung am 2. Juli verbunden waren. Am 22. Mai 1754 fand eine Krönung des Wunderbildes statt, die der Papst
Benedikt XIV. genehmigte (es war die achte Feierlichkeit dieser Art auf den Gebieten der damaligen Königtum Polen). Bis heute ist der 2. Juli ein Tag,
an dem zahlreiche Pilgerfahrten nach Chełmno unternommen werden. An diesem Tag wird auf dem Markt ein berühmtes Kirchweihfest „Ablaß
von Chełmno“ - ein kirchlicher Jahrmarkt mit vielen traditionellen Krambuden und Ständen organisiert.
Feierlichkeiten: • Fest Mariä Verkündigung - 25. März	
• Kirchweih Mariä Himmelfahrt - 15. August

• „Ablaß von Chełmno“ Kirchweihfest der Mariä Heimsuchung - 1. - 2. Juli
• Der Gedenktag der Schmerzen Mariens - 15. September

Więcej informacji • more infomation • mehr Informationen:
www.wnmpchelmno.pl • www.chelmno.pl
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Cykliczne imprezy kulturalne

Cultural Events

Zyklische kulturelle Veranstaltungen

• Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek
(styczeń)
• „Walentynki Chełmińskie” z towarzyszącym
Festiwalem Piosenki Miłosnej i Jarmarkiem
św. Walentego (14 lutego)
• Warsztaty Sztuki Kulinarnej „Alchemia i Amory
w Kuchni” (luty)
• Jarmark Wielkanocny
• Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej – „Wesoła Nutka” (kwiecień)
• „Spacerki po Chełmnie” (maj-wrzesień)
• „Chełmińskie Wieczory Organowe” (maj-sierpień)
• Letni Festiwal „Muzyka w zabytkach Chełmna”
(czerwiec - sierpień)
• Chełmińskie Konfrontacje Zespołów
Mażoretkowych (maj, kolejny 2019)
• Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych
o „Złotą Jaszczurkę” (maj)
• Festiwal Piosenki Przedszkolnej pn. „Małe
Śpiewanie” (1 czerwca)
• Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr
Dętych (czerwiec - co 2 lata, kolejny 2018)
• Międzynarodowe Spotkania Chóralne
(maj/czerwiec - co 2 lata, kolejne 2019)
• „Dni Chełmna” (czerwiec/lipiec)
• Odpust Chełmiński (lipiec)
• Światowy Festiwal Folkloru „Fathers’ Village”
(lipiec i sierpień)
• „Międzynarodowe Spotkania z Folklorem”
i „Jarmark Jaszczurczy” (lipiec)
• Ogólnopolskie Warsztaty Studentów
Architektury (lipiec)
• Perspektywy Nine Hills Festival (sierpień)
• Piknik rodzinny w rytmie Disco Polo
„Zatańczmy razem
• w Mieście Zakochanych” (sierpień)
• Rajd Słoń (wrzesień/październik)
• Ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe
Serce Chełmińskiej Jesieni (październik)
• Chełmińskie Spotkania Seniorów (październik)
• Chełmiński Jarmark Świąteczny (grudzień)

• Choral Meeting - Christmas Carols Competition
(January)
• St Valentine`s Day with the Festival of Love Songs
and St. Valentine Fair (14 February)
• Alchemy and Romance in the Kitchen Culinary
Workshops (February)
• Easter Fair
• Wesoła Nutka (Happy Song) Children’s Song
Festival (April)
• Walking in Chełmno (May-September)
• Chełmno Organ Nights (May-August)
• Summer Festival Music in the monuments
of Chełmno (June - August)
• Majorette Festival of Chełmno
(May, next: May 2019)
• The Golden Lizard Knights’ Tournament (May)
• Children’s Song Festival (1. June)
• Brass Bands Festival (biannual, next: June 2018)
• International Choral Meetings
(biannual, next: May - June 2019)
• Days of Chełmno (June - July)
• Church fair (July)
• World Folklore Festival ”Fathers’ Village”
(July and August)
• The International Folk Meetings and the Lizard
Fair (July)
• Workshops for Students of Architecture (July)
• Perspective Nine Hills Festival (August)
• Let’s dance together in the City of Lovers Disco
Polo Songs Family Festival (August)
• Elephant rally (Słoń), (September/October)
• Crystal heart of Chełmno Polish Choral Meetings
(October)
• Senior Club Meetings (October)
• Christmas Fair (December)

• Chorwettbewerb für Weihnachtslieder (Januar)
• „Valentinstagsfeier“ mit dem Festival
• der Liebeslieder und St. Valentinstagsjahrmarkt - alljährlich am 14. Februar
• Workshop der kulinarischer Kunst „Alchemie
und Amora in der Küche“ (Februar)
• Osterjahrmarkt
• Kreisschau der Kinder- und Jugendlieder - „Ein lustiges Notenzeichen” (April)
• „Spaziergänge durch Chełmno”
(Mai - September)
• „Chełmnoer Orgelabende“ (Mai - August)
• Das Sommerfestival „Musik in den Denkmälern
von Chełmno“ (Juni - August)
• „Majorettes Konfrontationen” Festival
(Mai, je zwei Jahre - 2019)
• Ritterturnier der Befreundeten
Ritterbruderschaften „Um die Goldene
Eidechse“ (Mai)
• Festival der Lieder der Kindergartenkinder
„Ein kleines Singen” (1. Juni)
• Blasmusikfestival (Juni, je zwei Jahre, 2018)
• Internationales Chortreffen (Mai/Juni, je zwei
• Jahre - 2019)
• Das Stadtfest „Chełmnoer Tage“ (Juni/Juli)
• „Der Chełmnoer Ablass” (Juli)
• Folklor-Weltfestival „Fathers Village”
(Juli und August)
• Internationales Folklortreffen verbunden
mit dem „Eidechsenjahrmarkt“ (Juli)
• Workshop für Baukunststudenten (Juli)
• Perspective Nine Hills Festival (August)
• Das Disco Polo Musikfestival „Zusammentanzen
in der Stadt der Verliebten” (August)
• Streifzug der Pfadfinder „Słoń”
(September/Oktober)
• Chortreffen „um das Kristallherz des Chełmnoer
Herbst“(Oktober)
• Seniorentreffen - Festival (Oktober)
• Weihnachtsmarkt (Dezember)

Cykliczne imprezy sportowe

Cyclic Sports Events

Regelmäßige Sportveranstaltungen

• Halowy Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Burmistrza (marzec)
• Ogólnopolskie Biegi Uliczne Memoriał
Jana Schmeltera (kwiecień)
• Chełmińskie Regaty Łodzi Smoczych (maj)
• Mistrzostwa Polski w cross country
(kwiecień/czerwiec)
• Mistrzostwa Strefy Północnej w motocrossie
(kwiecień/czerwiec)
• Triathlon Mondi dla Amatorów (czerwiec)
• Turniej „Obrona Wzgórza” w ultimate frisbee
(czerwiec)
• „MCHKK Streetball Challenge” w koszykówce
ulicznej (sierpień)
• Memoriał Lecha Sławatyckiego w kajakarstwie
(wrzesień)
• Półmaraton Mondi Chełmno-Świecie (wrzesień)
• Puchar Ziemi Chełmińskiej w cross country
(październik)
• Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki (grudzień)
• Turniej im. Zastempowskiego w koszykówce
(grudzień)

•
•
•
•
•

• Hallen-Tennis-Turnier um den Pokal
des Bürgermeisters (März)
• Gesamtpolnischer „Jan-Schmelter-Memorial“ Straßenlauf (April)
• Chełmno-Drachenbootregatta (Mai)
• Polnische Cross-Country Meisterschaft
(April/ Juni)
• Nord Region-Motocross-Meisterschaft
(April/ Juni)
• Mondi Triathlon für Amateure (Juni)
• Ultimate Frisbee Turnier „Hügel Verteidigung”
(Juni)
• Streetbasketballturnier „MCHKK Streetball
Challenge” (August)
• Lech-Sławatycki-Memorial im Kanu-Rennsport
(September)
• Mondi Halbmarathon Chełmno-Świecie
(September)
• Country Cross-Meisterschaft
um den „Chełmno Land Pokal“ (Oktober)
• St. Nikolaus-Minivolleyball-Turnier (Dezember)
• Zastempowski-Basketball-Turnier (Dezember)

•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor’s Cup Indoor Tenis Tournament (March)
Jan Schmelter Memorial Street Run (April)
Chełmno Dragon Boat Regatta (May)
Cross Country Polish Championship (April /June)
Motocross North Zone Championships
(April /June)
Mondi Triathlon for amateurs (June)
„Hill Defense” Ultimate Frisbee tournament
(June)
„MCHKK Streetball Challenge” Street Basketball
Tournament (August)
Lech Sławatycki memorial kayaking race
(September)
Mondi Half Marathon Chełmno - Świecie
(September)
„Chełmno Land Cup” Cross Country
Championship (October)
St. Nicholas Mini Volleyball Tournament
(December)
Brunon Zastempowski Basketball Tournament
(December)

Więcej informacji • more infomation • mehr Informationen: www.chelmno.pl
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Zapamiętaj • Remember • Merke
Przydatne informacje • Useful Information • Nützliche Informationen
Noclegi • Accomodation • Übernachtungen
Hotel „Centralny” **, Restauracja
ul. Dworcowa 23
86-200 Chełmno
tel. (+48) 56-686-02-12
tel./fax (+48) 56-686-44-21
www.hotelcentralny.pl
e-mail: info@hotelcentralny.pl
Miejsca/ places/ Plätze - 34

Studio
100,-

Miejsca/ places/ Plätze - 49

220,-

od 150,-

Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• grupy zorganizowane - cena za
miejsce noclegowe 60 zł/os.
• pobyt dłuższy niż 3 dni -10% rabatu
od ceny podstawowej,
• pozostałe oferty - dopasujemy
indywidualnie

• groups: 60 PLN per person.
• stay over 3 days -10% discount
on the basic price
• individual discounts possible

Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży (ECWM)
im. Kurta Schumachera nad Jeziorem Starogrodzkim
Camping nr 138, Restauracja
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5
86-200 Chełmno
tel./fax:(+48) 56 679-02-30
www.ecwm.chdk.pl
e-mail: ecwm@chdk.pl

160,-

wliczone śniadanie • incl. breakfast • inkl. Frühstück
• Touristengruppen 60 PLN/Person
• Aufenthalt über 3 Tage - 10% Preisnachlass
von dem Grundpreis,
• sonstige Angebote - individuell gemäß
der Bestellung.

100,-

160,-

200,-

220,-

wliczone śniadanie • incl. breakfast • inkl. Frühstück

Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
1. Pobyt grupy powyżej 20 osób
- 60 zł/1 doba/ 1 os.
2. Pobyt powyżej 2 doby 20 % zniżki:
• pokój 1-osobowy - 80 zł/doba,
• pokój 2-osobowy - 130 zł/doba,
• pokój 3-osobowy - 160 zł/doba,
• pokój 4-osobowy - 180 zł/doba,
• grupa powyżej 20 osób - 50 zł/doba.
3. Dla rodzin z dziećmi: nocleg w pokoju
wieloosobowym: 50 zł od osoby dorosłej,
dla dzieci do 13 roku życia - 30 zł

1. For groups of more than 20 people,
bed and breakfast
- 60 PLN per person.
2. Stays over 2 days - 20% discount
on the basic price,
• single room - 80 PLN
• twin/ double room - 130 PLN
• triple room - 160 PLN
• quadruple room - 180 PLN
• groups of more than 20 people
- 50 PLN per person
3. Families with children accommodation in shared rooms:
50 PLN - adults, 30 PLN - children
up to 13 years old

1. Für Touristengruppen über 20 Personen
- Übernachtung mit Frühstück
- 60 PLN/ Person.
2. Aufenthalt über 2 Tage - 20% Preisnachlass
von dem Grundpreis,
• Einzelzimmer - 80 PLN
• Doppelzimmer - 130 PLN pro Nacht
• Dreibettzimmer - 160 PLN pro Nacht
• Vierbettzimmer - 180 PLN pro Nacht
• Touristengruppen mehr als 20 Personen
• Übernachtung mit Frühstück
- 50 PLN /pro 1 Person
2. Für Familien mit Kindern - Übernachtung
in Mehrbettzimmern incl. Frühstück
zu einem Preis von 50 PLN
pro 1 erwachsene Person,
für Kinder bis 13 Jahre - 30 PLN.

„Hotel-ik”
ul. Podmurna 3
86-200 Chełmno
tel./fax (+48) 56 676-20-30
www.hotelik.info
e-mail: kontakt@hotelik.info
Miejsca/ places/ Plätze - 23,
(do 30 miejsc z dostawkami)

100,-

140,-

180,-

200,-

wliczone śniadanie • incl. breakfast • inkl. Frühstück
Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
Dla grup zorganizowanych i rowerzystów
(indywidualnych):
• pokój 1-osobowy - 90 PLN
• pokój 2-osobowy - 60 PLN/osobę
• pokój 3 i 4-osobowy - 50 PLN/osobę
• pokój dla kierowcy - 50 PLN

For groups and individual cyclists:
• single room - 90 PLN per person
• twin/double room - 60 PLN
per person
• triple - quadruple room - 50 PLN
per person
• room for busdriver - 50 PLN

Für Touristengruppen und individuellen
Fahrradfahrer:
• Einzelzimmer - 90 PLN/Person
• Doppelzimmer - 60 PLN/Person
• Drei- und Vierbettzimmer - 50 PLN /Person
• Zimmer für Busfahrer - 50 PLN /Person

Dom Gościnny „Pod Górą”
ul. Podgórna 3a
86-200 Chełmno
tel./fax (+48) 56 686-00-71
kom. (+48) 603-110-588
www.chelmnopodgora.eu
e-mail: podgora3a@gmail.com

100,-

130,-

180,-

200,-

śniadanie 15 zł/os. • breakfast 15 PLN/pers. • Frühstück 15 PLN/Pers.
Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• 10% zniżki dla grup zorganizowanych
• 15% zniżki dla grup zorganizowanych
powyżej 3 dób

Miejsca/ places/ Plätze - 34

• for groups - 10% discount
on the basic price,
• stay over 3 days for groups - 15 %
discount on the basic price

• für Touristengruppen 10% Preisnachlass
von dem Grundpreis,
• Aufenthalt über 3 Tage für Touristengruppen
15 % Preisnachlass von dem Grundpreis

Apartament „CCH”
ul. 22 Stycznia 49
86-200 Chełmno
tel. (+48) 693-627-112
www.facebook.com/
ApartamentCCH/
Miejsca/ places/ Plätze - max. 10

Apartament 80 m2
Apartament 40 m2

120,110,-

156,140,-

192,170,-

228,200,-

426,-

300,-

śniadanie 20 zł/os. • breakfast 20 PLN/pers. • Frühstück 20 PLN/Pers.
Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• przy pełnym obłożeniu apartamentu
10% zniżki powyżej 3 dni.
• możliwość negocjacji cen

• stays over 3 days at full occupancy
of the apartment - 10% discount
• the ability to negotiate prices

• Aufenthalt über 3 Tage bei Vollbelegung
des Apartaments 10% Preisnachlass
• Preisverhandlungen möglich
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Apartamenty Dworcowa
ul. Dworcowa 34
86-200 Chełmno
tel. (+48) 530-683-127
www.booking.com/hotel/pl/
apartament-chelmno.pl.html
Miejsca/ places/ Plätze - 8

90,-

130,-

170,-

bez śniadania • without breakfast • ohne Frühstück
Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• przy pełnym obłożeniu pobyt dłuższy
niż 10 dni 1 doba gratis
• osoby korzystające z noclegów mają
10 % zniżki na zabiegi kosmetyczne,
masaże, fryzjera, zabiegi spa w salonie
kosmetyczno-fryzjerskim, który
znajduje się w tym samym budynku.

• Stays over 10 days at full occupancy
of the apartment - 1 nigth gratis
• people using accommodation
have a 10% discount on cosmetic
treatments, massages, hairdresser,
spa treatments in the beauty and
hairdressing salon, which is located
in the same building.

• Aufenthalt über 10 Tage bei 1 Nacht gratis,
• Wenn Sie eine Unterkunft buchen,
erhalten Sie einen Rabatt von 10%
auf kosmetische Anwendungen,
Massagen, einen Friseur sowie
Wellnessanwendungen im Schönheitsund Friseursalon, der sich in dem selben
Gebäude befindet.

Hotel „Karczma Chełmińska” *** ul. 22 Stycznia 1b, 86-200 Chełmno, tel. (+48) 56 679-06-05, www.karczmachelminska.pl
Apartamenty Chełmno, ul. Grudziądzka 24, 86-200 Chełmno, tel./fax (+48) 56-679-06-05, www.apartamentychelmno.pl
Apartamenty Chełmińskie, ul. Wodna 26, 86-200 Chełmno, kom. (+48) 503-100-915, www.apartamentychelminskie.pl
Apartamenty w sercu Chełmna, ul. Rybacka 3, 86-200 Chełmno, tel. (+48) 56-691-20-80, for english (+48) 791-588-681, www.apartamentywsercuchelmna.pl
Apartament „Domek w ogrodzie”, ul. Osnowska 5, 86-200 Chełmno, tel. (+48) 662-174-506, www.domekwogrodzie.pl
„Gościniec pod Rożą”, ul. Prosta 3, tel. (+48) 56-692-10-55, www.gosciniec-pod-roza.pl
Hostel „Melisa”, ul. Śliwowa 1, 86-200 Chełmno, kom. (+48) 694 339 172, www.noclegi-chelmno.pl
„Stary Spichrz”, ul. Podmurna 7, 86-200 Chełmno, tel. (+48) 56-686-30-64, www.staryspichrz.pl

Schroniska (lipiec-sierpień) • Hostels (July-August) • Jugendherbergen (July-August)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Parkowa 5, 86-200 Chełmno, tel. (+48) 56-686-16-70
Internat CKP w Grubnie k. Chełmna, 86-212 Stolno, tel. (+48) 56-686-21-78

Gospodarstwa agroturystyczne • Agrotourism farms • Urlaub auf dem Bauernhof
bez śniadania
without breakfast
ohne Frühstück

„Chata Wuja Toma”
Osnowo 13,
86-200 Chełmno
tel. (+48) 56-686-17-27,
kom. (+48) 691-739-581
Miejsca/ places/ Plätze - 4-5

40,-

Miejsca/ places/ Plätze - 4

• stays longer than 3 days
- 10% discount
• pets allowed

• 10% Preisnachlass pro Person und Tag
(Aufenthalt über 3 Tage)
• Haustiere erlaubt
bez śniadania
without breakfast
ohne Frühstück

40,-

Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• zniżka 10% za 1 dobę - 35 zł od osoby
(pobyty weekendowe, pobyt dłuższy
niż 3 dni, sezon letni, oferta dla par
zakochanych)
• pobyty walentynkowe, dla singli,
całoroczne z wyłączeniem Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy

„Siedlisko”, Osnowo 8, tel. (+48) 56-676-14-88
Agroturystyka Elżbieta Jabczyńska, Brzozowo 109, tel. (+48) 513-081-556
„Czereśniowy Sad”, Starogrod 20, tel. (+48) 56-676-31-14
Gosp. Agrotur. - Jacek Resmer, Klamry, tel. (+48) 600-584-712
„Agro Dom”, Dolne Wymiary 41, tel. (+48) 698-024-283
„Agro-chalet.eu”, Zakrzewo 5, tel./fax (+48) 56-676-51-57
„Dalamo” Apartamenty, Jeleniec 21, tel. (+48) 56-679-80-20,
Gosp. Agrotur. „Arkadia”, Linowiec 23, tel. (+48) 603-889-731
„Zagroda Zbyszka”, Bartlewo 61, tel. (+48) 56-679-72-11
Gosp. Agrotur. M. Wojnowska, Lipienek 63, tel. (+48) 56-676-89-44
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55,-

Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• zniżka 10% od osoby za 1 dobę
(przy pobycie dłuższym niż 3 dni)
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami

„Pod Świerkami”
Osnowo 12,
86-200 Chełmno,
kom. (+48) 606-613-407
e-mail: emiliastefanska3@wp.pl

wliczone śniadanie
incl. breakfast
inkl. Frühstück

• weekend stays, stays longer than
3 days, summer stays, special offer
for couples - 10% discount - 35 PLN
• Valentine’s stays, for singles,
all-year-round except Christmas
and Easter

• 10% Preisnachlass pro Tag - 35 PLN
pro Person
• Wochenendaufenthalte, Aufenthalt
über 3 Tage, Hochsaison, Angebot
für die Verliebten Paare
• Valentinstag, für Singles, das ganze Jahr
über außer Weihnachten und Ostern

Zapamiętaj • Remember • Merke
Restauracje, kawiarnie, bary, pizzerie, puby
Restaurants, cafés, pizzerias, pubs
Restaurants, Cafés, Imbisse, Pizzerias, Pubs
Restauracja „Relaks”
ul. Powstańców Wielkopolskich 9
86-200 Chełmno
tel. (+48) 56-686-15-02
kom. (+48) 510-064-671
www.relakschelmno.pl
e-mail: restauracjarelaks@wp.pl

Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
• zupa od 3 zł
• drugie danie w zestawie z frytkami
lub ziemniakami od 11 zł
• kawa, herbata w zależności od rodzaju
od 5 do 11 zł
• grupy zorganizowane powyżej 50 osób
10% zniżki
• grupy zorganizowane poniżej 50 osób
5% zniżki
• oferuje obsługę wycieczek
i innych grup zorganizowanych,
• organizacja imprez typu: wesela,
jubileusze, spotkania rodzinne,
usługi cateringowe,
• zakład produkuje ciasta na zamówienie

• soup from 3 PLN
• the second dish in the set
with Pommes frites or potatoes
from 11 PLN
• coffee, tea depending on the type
from 5 to 11 PLN
• 10 % discount for groups of more
than 50 people
• 5 % discount for groups of up to
50 people
• special offers for groups
• organization of events like weddings,
jubilees, family gatherings, catering
• producer of cakes on request

• Suppe ab 3 PLN
• Zweites Gericht in einem Set mit Pommes
frites oder Kartoffeln ab 11 PLN
• Kaffee, Tee je nach Typ von 5 bis 11 PLN
• Für Gruppen über 50 Personen - 10%
Preisnachlass
• Für Gruppen bis 50 Personen - 5%
Preisnachlass
• Gastronomische Dienstleistungen
für Reisegruppen und andere Gruppen,
• Organisierung von folgenden
Veranstaltungen: Hochzeiten, Jubiläen,
Familienfeiern, Catering,
• Es werden Kuchen auf Bestellung gebacken.

Restauracja „Centralna”
ul. Dworcowa 23
86-200 Chełmno
tel. (+48) 56-686-02-12
www.hotelcentralny.pl
e-mail: info@hotelcentralny.pl

Oferta specjalna 2018 - 2019 • Special offer 2018 - 2019 • Sonderangebot 2018 - 2019
•
•
•
•
•

organizacja imprez okolicznościowych
catering
śniadania od 12 zł
obiady od 15 zł
grupy zorganizowane, wycieczki - obiad
dla pilota gratis
• goście hotelowi - rabat indywidualny
• pozostałe oferty - dopasowujemy
indywidualnie

•
•
•
•
•

organization of special events
catering
breakfast from 12 PLN
dinners from 15 PLN
organized groups, trips - dinner
for the tourist giude for free
• hotel guests - individual discount
• other offers - we adjust individually

• Organisation von gelegentlichen
Veranstaltungen
• Catering
• Frühstück ab 12 PLN
• Mittagessen ab 15 PLN
• bei organisierten Gruppen, Ausflüge Mittagessen für den Reiseführer kostenlos
• Hotelgäste - individueller Preisnachlass
• andere Angebote - wir passen
uns individuell an.

„Karczma Chełmińska”, ul. 22 Stycznia 1b, tel. (+48) 56-679-06-05
Restauracja w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży, ul. gen. J. Jastrzębskiego 5, tel./fax (+48) 56-679-02-30
„Spichlerz”, ul. Biskupia, tel. (+48) 56-686-99-12
„Stary Spichrz”, ul. Podmurna 7, tel. (+48) 56-686-30-64
„RabarBar” kuchnia domowa, ul. Rynek 20, tel. (+48) 534-040-534
Bistro „Chlebem i Solą”, ul. Młyńska 7, tel. (+48) 56-471-63-83
„Pizza&Vino”, ul. Dworcowa 35, tel. (+48) 531-631-706
Fresh Chicken, ul. Poprzeczna 11, tel. (+48) 731-089-300
Pizzeria „Me Gusta”, ul. Wodna 22, tel. (+48) 663 088 222
Pizzeria „Pablo”, ul. Dworcowa 24, tel. (+48) 792 933 733
Pizzeria /Restauracja „Mammarosa”, ul. Prosta 10, tel. (+48) 56-676-14-30
Pizzeria Barilla, ul. Wybudowanie 3 (na stacji paliw), tel. (+48) 782-303-010
Bar „Binh An”, ul. Rynek 21, tel. (+48) 56-686-09-75
Bistro Piecyk, Rynek 10 (za ratuszem), tel. (+48) 600-101-490
Pub „Warka Strong”, ul. Powst. Wlkp., tel. (+48) 56-686-46-36
Bar/Pub „Miko”, ul. Dworcowa 36, tel. (+48) 56-686-44-63
Kręgielnia „Grawitacja” (+restauracja, bar), ul. Młyńska 7, tel. (+48) 56-690-31-88
Kawiarnia-cukiernia „Cafeska”, ul. Grudziądzka 1, tel. (+48) 668-320-468
„Vanilla Cafe”, ul. Grudziądzka 1, tel. (+48) 606-824-448
Cukiernie „Chmielewskich”, Rynek 10, tel. (+48) 667-955-746
Cukiernia „Staropolska”, Rynek (przy zegarze), tel. (+48) 517-828-050

Inne • Other • Sonstige
Chełmiński Dom Kultury • Chełmno Culture Centre • Kulturhaus von Chełmno,
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, tel. (+48) 56-686-48-08, www.chdk.pl
Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia”
ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno, tel/fax (+48) 56-676-02-92
• możliwość zorganizowania występów na zamówienie
Komunikacja autobusowa PKS • PKS bus transport • Busverkehr des Omnibusverkehrs (PKS),
ul. Dworcowa 41, tel. 56-686-21-56, infolinia: Toruń tel. (+48) 703-303-333 i Bydgoszcz tel. (+48) 703-403-350
Taxi, ul. Rynek; Plac Wolności, tel. (+48) 56-686-05-17

Więcej informacji na temat Chełmna znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:
More Info at website of the city of Chełmno:
Mehr Info finden Sie auf der Webseite der Stadt Chełmno:
www.chelmno.pl
Facebook: Chełmno - miasto zakochanych
Instagram: @chelmno_miasto • #poliszchelmno
Dane luty/marzec 2018 • Data from February/March 2018 • Angaben: Februar/März 2018
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„Walentynki Chełmińskie” w Chełmnie - mieście zakochanych®
Główną atrakcją Chełmna są nie tylko piękne, średniowieczne zabytki i układ urbanistyczny miasta, ale również kult św. Walentego związany
z przechowywaną, prawdopodobnie od średniowiecza w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP, relikwią.
Od kiedy Polskę owładnęła moda obchodzenia „Walentynek”, chełmińska relikwia, wystawiona ponownie w 2002 roku na widok publiczny,
nabrała nowego znaczenia. To właśnie tutaj organizowane są jedyne w Polsce, tak huczne, obchody Dnia Świętego Walentego tzw. „Walentynki
Chełmińskie”. Stąd to właśnie Chełmno nazywane jest „miastem zakochanych®” czy „miastem miłości®”.
Dziś trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce dla świętowania Walentynek niż Chełmno, które stało się już Polską Stolicą Zakochanych.
Każdego roku 14 lutego, pomimo zimowej aury, przybywa tu tysiące turystów, aby poczuć gorącą atmosferę i szczególny urok tego starego
średniowiecznego miasta - miasta zakochanych®.
Niecodzienny nastrój odczuwa się w Chełmnie na kilka tygodni przed „Walentynkami”. W ich przygotowanie włącz
ją się liczne instytucje, organizacje i lokalni przedsiębiorcy. W Chełmnie i w Świeciu podziwiać można witryny biorące udział w plebiscycie na „Najpiękniejszą Witrynę Walentynkową”. Organizowane są wystawy, zabawy, koncerty, konkursy m.in: plastyczno-literacki „Na Świętego Walentego… - różne oblicza miłości” i plastyczny „Chełmno komiksem
malowane”.
Natomiast 14 lutego podczas „Walentynek Chełmińskich” w kościele farnym można oglądać relikwię św. Walentego
czy uczestniczyć w mszy świętej dla zakochanych i par obchodzących jubileusze małżeńskie. Nie brak je też walentynkowych happeningów, konkursów i wystaw czy barwnej parady rycerzy, motocyklistów i braci kurkowych, a odbywający
się tego dnia Jarmark św. Walentego wprowadza dodatkowo szczególną, walentynkową atmosferę. Po południu tradycyjnie na płycie rynku odbywa się koncert zespołów muzycznych oraz uczestników Festiwalu Piosenki Miłosnej. Ułożone
w 2013 roku wielkie płonące serce z lampionów wpisane zostało do „Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości”.
Warto przyjechać do Chełmna także po to, aby posmakować lokalnego specjału jakim są „Bułeczki walentynkowe z lubczykiem”, czy innych wyrobów cukierniczych w kształcie serca, przygotowywanych i wypiekanych nie tylko w tym dniu przez chełmińskich piekarzy
i cukierników. Dużym zainteresowaniem cieszą się też Warsztaty Sztuki Kulinarnej „Alchemia i Amory w Kuchni” oraz odbywający się w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie walentynkowy konkurs kulinarny dla szkół gastronomicznych.
Romantyczna atmosfera panuje w Chełmnie nie tylko w „okresie walentynkowym”.
Na co dzień w mieście odnajdziemy inne ślady związane z tradycjami miłosnymi nawiązującymi do hasła „miasto zakochanych®”. Miejscem
romantycznych spacerów są Nowe Planty z oryginalnymi dywanami kwiatowymi w kształcie serc. Tradycyjnym miejscem spotkań są też „ławeczki dla zakochanych”. Pierwsza, rozpoczynająca swoistą „Aleję zakochanych” znajduje się również w parku Nowe Planty przy Bramie Grudziądzkiej.
Ławeczka ta, jest dziś najpopularniejszym miejscem odwiedzin turystów, nowożeńców i zakochanych, czego dowodem jest wzrastająca liczba
tzw. „kłódek miłości” zawieszanych na niej i na specjalnie przygotowanym parkanie. W pobliżu małej fontanny, w Parku Pamięci i Tolerancji
im. dra L. Rydygiera, znajduje się kolejna z ławeczek, a także słynne połączone dwa „chełmińskie serca” z kwiatów, będące ulubionym tłem
„ślubnych portretów”. Natomiast z trzeciej, „interaktywnej ławeczki” ustawionej na przeciw budynku Urzędu Miasta Chełmna można przesłać
poprzez stronę internetową (www.chelmno.pl) „Pozdrowienia na żywo”.
Na terenie starówki powstają też nowe trasy dla turystów i zakochanych. Zwiedzając miasto m.in. trasą dla miłośników geocachingu „Serce
miasta zakochanych” można odkryć dawne miejsca spotkań m.in. tzw. Hajratkę (ul. gen. J. Jastrzębskiego) czy punkt przy jednej z kamienic
na rynku „pod zegarem” marki Omega z pocz. XX wieku.
Zabawną lekturą dla współczesnych zakochanych jest wydany w 2010 roku przez Urząd Miasta reprint publikacji pt. „Sekretarz Miłosny czyli
Podręcznik dla zakochanych zawierający liczne wzory listów miłosnych, powinszowań dla osób ukochanych, wiersze imionnikowe itd.” wydanej
nakładem i drukiem Walentego Fiałka na początku XX wieku. Publikacja dostępna jest w sprzedaży w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
W romantycznej podróży po Chełmnie zaplanujmy również zwiedzanie całej starówki, wpisanej w 2005 roku na Listę Pomników Historii
Prezydenta RP.
Z Chełmna wyjedziemy zakochani w jego atmosferze i zabytkach - tu czas zatrzymał się w starych murach, a zegar z wieży ratusza wybija tylko
szczęśliwe godziny.
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Zakochaj się • Fall in love • Verliebe Dich

St Valentine’s Day in Chełmno - the City of Lovers®
Chełmno is famous not only for its medieval street layout and architecture but also for the cult of St Valentine. The saint’s relic, kept for centuries
in the Parish Church of the Assumption, gained popularity when the trend of celebrating St Valentine’s Day emerged in Poland. Since 2002, when
the relic was put on display, Chełmno has hosted a huge celebration called Chełmno Valentine’s Day. It received the name of the City of Lovers®
or the City of Love®. Referred to as the love capital of Poland, it is a perfect place for the Feast of Saint Valentine. It is a tradition now that on
14 February thousands of people arrive in the town to participate in the festivities regardless of weather conditions. Despite cold winter, the atmosphere
is really hot. The event is organized with the contribution of local institutions and entrepreneurs. Before the actual date, in Chełmno and Świecie you
can admire ingeniously decorated shop windows, competing for the title of the most beautiful Valentine shop window. The event is accompanied
by numerous exhibitions, games, concerts, art contests and competitions, such as St Valentine’s Day - different faces of love or Chełmno in cartoon
drawing.
On 14 February a special mass for lovers and couples celebrating their wedding anniversaries is organized in the Parish Church, where people can
see the famous relic. The joyous atmosphere of the day is enhanced by street performances, a colorful parade of knights, motorcyclists and members
of the local rifle club. St Valentine Fair is yet another highlight. In the afternoon there are music concerts and the Festival of Love Songs in the market
square. People build a heart of votive candles. The one made in 2013 has an entry in the Polish Book of Records and Curiosities.
Chełmno specialties have also become quite popular. Heart-shaped cakes, biscuits and chocolates are prepared by local confectioners and bakers all year round. Alchemy and romance culinary workshops attract a lot of attention, the same as the Valentine competition for culinary schools
held in the Practical Education School Complex in Grubno. Romantic atmosphere can be felt in Chełmno not only on Valentine’s Day.
In Chełmno there are many other elements associated with love traditions and the City of lovers ® nickname. The Nowe Planty park
is a romantic destination for leisurely strolls. The place is known for unique heart-shaped floral carpets. ‚Lovers benches’ are traditional meeting places. The one located in the New Planty park near the Grudziądz Gate is hugely popular with newly married and couples in love,
as ev denced by the growing number of so-called love padlocks hanging from a special fence. Another bench is situated near a small
fountain in Ludwik Rydygier Park of Memory and Tolerance. Its focal point is a “sculpture”
of two linked hearts made of flowers, a favorite background for wedding photographs.
The third bench stands opposite the seat of the Municipal Office. It is called an
”interactive bench” because live greetings can be sent from here via the Internet
(www.chelmno.pl Live Greetings)
New routes for tourists and lovers are prepared all the time.
Along the trail for geocaching fans The heart of the city of lovers you can
see old meeting places including so-called Hajratka (ul. gen. J. Jastrzebskiego) and the spot near one of the houses in the market square‚ under
the clock’ (Omega brand from the beginning of the 20th century).
In 2010 the Municipal Office in Chełmno issued a reprint of the old
love book, originally published by Walenty Fiałek (Chełmno leading publisher) at the beginning of the 20th century. Containing templates of love
letters, greetings, name poems and many others, it can provide a lot
of fun for contemporary readers. The publication can be bought
in the Museum of the Chełmno Land.
A romantic trip to Chełmno should include sightseeing
in the Old Town, registered in the List of Historic Monuments issued
by the President of Poland in 2005.
We are sure you will leave Chełmno enchanted by its unique
atmosphere and architecture. You will remember the town where
time does not rush and the Town Hall clock strikes only happy hours.

Przez żołądek do serca • The way to a man’s heart is through his stomach
• Liebe geht durch den Magen
„Bułeczki z lubczykiem”
i inne cukiernicze wyroby walentynkowe

„Pralinki serca z czekolady”

Bread rolls with lovage, Chełmno Hearts
and other Valentine goods

„Herz-Pralinen aus Schokolade”:

„Brötchen mit Liebstöckel“
und andere Valentinstag-Konditoreiwaren:
• Sklepy P.S.S. Społem „Osada” na terenie miasta,
(Rynek, ul. Grudziądzka, ul. Biskupia, ul. Młyńska 7)
tel. (+48) 56-686-07-71
• Sklep spożywczy „Piomar”, ul. Krucza 6, ul. 22. Stycznia,
• PH „Piast”, ul. Hallera 2,
• PPHU „Rywal”, ul. Grudziądzka 30

Chocolate hearts pralines
• Hotel „Centralny”,
ul. Dworcowa 23,
tel. (+48) 56-686-02-12
Inne • Other • Andere:
• „Przysmaki z miasta zakochanych”
Sklep ze zdrową żywnością,
tel. (+48) 530-744-454
www.facebook.com/przysmakizmiastazakochanych/
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Zakochaj się • Fall in love • Verliebe Dich
„Valentinstagfeier von Chełmno” - in der Stadt der Verliebten®
Die Hauptattraktion von Chełmno bilden nicht nur schöne, mittelalterliche Baudenkmäler und die Stadtplanung, sondern auch der Kult
des St. Valentins, der mit der wahrscheinlich seit dem Mittelalter in der Mariä-Himmelfahrt-Pfarrkirche in Chełmno aufbewahrten Reliquie verbunden ist.
Seitdem sich die Mode für den „Valentinstag” Polens bemächtigte, gewann die Reliquie aus Chełmno, die im Jahr 2002 wieder an die Öffentlichkeit gebracht wurde, an neuer Bedeutung. Eben hier werden die einzigen in Polen, in großem Ausmaß, Feierlichkeiten des Tages des Heiligen
Valentins, die sog. „Valentinstagfeier von Chełmno” begangen. Daher wird eben Chełmno als die „Stadt der Verliebten®” und die „Stadt der Liebe®”
bezeichnet.
Heute ist ein besserer Ort für das Feiern des Valentinstages als Chełmno, das schon die Hauptstadt der Verliebten in Polen geworden ist, kaum
vorstellbar. Jedes Jahr am 14. Februar kommen hierher trotz des Winterwetters Tausende von Touristen, um eine warme Atmosphäre und einen
besonderen Reiz dieser alten mittelalterlichen Stadt - der Stadt der Verliebten® zu genießen.
Eine außergewöhnliche Stimmung ist in Chełmno einige Wochen vor dem „Valentinstag”
zu spüren. Viele Einrichtungen, Organisationen und lokale Unternehmer schließen sich an Vorbereitungen an. In Chełmno und in Świecie kann man Schaufenster bewundern, die an dem
Wettbewerb für „Das schönste Valentinstag-Schaufenster” teilnehmen. Es werden Ausstellungen, Vergnügungsveranstaltungen, Konzerte, Wettbewerbe, u.a. der Kunst- und Literaturwettbewerb „Zum Tag des Heiligen Valentin... - verschiedene Gesichter der Liebe” und der Kunstwettbewerb „Chełmno in Comicstrips“ organisiert.
Am 14. Februar während des „Valentinstags von Chełmno” kann man in der Pfarrkirche
die Reliquie des Heiligen Valentin sehen und an der Messe für die Verliebten und Paare,
die Hochzeitstage feiern, teilnehmen. Darüber hinaus gibt es Valentinstag-Happenings, -wettbewerbe und -ausstellungen sowie eine glänzende Parade der Ritter, Motorradfahrer und
Schützenverein. Der an diesem Tag stattfindende St. Valentinstagsjahrmarkt schafft zusätzlich
eine besondere feierliche Atmosphäre des Valentinstages. Am Nachmittag geben Musikkapellen und Teilnehmer des Festivals für Liebeslieder traditionell ein Konzert auf dem Marktplatz. Ein im Jahr 2013 aus Lampions bestehendes großes
leuchtendes Herz wurde in das „Polnische Buch der Rekorde und Eigenartigkeiten” eingetragen.
Es lohnt sich noch, nach Chełmno zu kommen, um eine lokale Spezialität, und zwar die „Valentinstag-Brötchen mit Liebstöckel”, oder andere
herzförmige Konditorwaren zu kosten, die nicht nur an diesem Tag durch Bäcker und Konditoren aus Chełmno vorbereitet werden. Auch Workshops
der Kulinarischen Kunst „Alchemie und Amora in der Küche” sowie der in dem Schulkomplex für Praxisbildung in Grubno stattfindende kulinarische
Valentinstag-Wettbewerb für Gastgewerbeschulen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Eine romantische Atmosphäre herrscht in Chełmno nicht nur zum Anlass des Valentinstages. Im Alltag finden wir in der Stadt andere Spuren,
die mit Liebestraditionen, welche an dem Slogan der „Stadt der Verliebten®” anknüpfen, verbunden sind. Für romantische Spaziergänge eignet sich
die Parkanlage Nowe Planty mit einzigartigen herzförmigen Blumenteppichen. Die „Bänke für Verliebten” sind ebenfalls traditionelle Treffpunkte.
Die erste, am Ausgangspunkt der einzigartigen „Allee der Verliebten”, befindet sich auch in dem Park Nowe Planty an dem Grudziądzka-Tor.
Diese Bank ist jetzt der populärste Besuchsort der Touristen, Jungverheirateten und Verliebten. Als ein Beweis dafür gilt die zunehmende Anzahl
von den sog. „Liebesschlössern”, die an die Bank und an den speziell vorbereiteten Zaun aufgehängt werden. In der Nähe des kleinen Brunnens,
in dem Dr. Rydygier-Gedächtnis-und-Toleranz-Park, befinden sich die nächste Bank sowie die berühmten zwei miteinander
verbundene „Blumenherzen von Chełmno“, die einen beliebten Hintergrund für „Hochzeitsbilder” bilden.
Auf der dritten, „interaktiven Bank”, die dem Stadtamt von Chełmno gegenüber steht, kann man mittels
der Internetseite (www.chelmno.pl) „Live-Grüße“ verschicken.
In der Altstadt entstehen auch neue Wanderwege für Touristen und die Verliebten.
Bei der Stadtbesichtigung u.a. den Weg für Geocaching-Liebhaber entlang „Das Herz der Stadt
der Verliebten” kann man ehemalige Treffpunkte der Verliebten, u.a. den sog. „Hajratka“ (Heiratsweg)
- Treffpunkt (ul. gen. J. Jastrzębskiego) und einen Treffpunkt an einem der Bürgerhäuser am Marktplatz
„zur Omega-Uhr” aus dem Anfang des 20. Jh. entdecken.
Eine unterhaltsame Lektüre für die zeitgenössisch verliebten Paare ist ein 2010 durch die Stadtverwaltung herausgegebener Neudruck der Veröffentlichung „Liebessekretär, das heißt ein Handbuch für
die Verliebten mit vielen Mustern der Liebesbriefe, Glückwünsche für die Geliebten, Gedichten, die sich
auf verschiedene Vornamen beziehen, usw.“, die im Verlag von Walenty Fiałek am Anfang des 20. Jh.
verlegt und gedruckt wurde. Die Veröffentlichung ist in dem Museum des Chełmnoer Landes erhältlich.
Bei einem romantischen Rundgang durch die Stadt lohnt es sich, die Besichtigung der ganzen
Altstadt zu planen, die 2005 in die Liste der historischen Denkmäler des Staatspräsidenten der Republik
Polen eingetragen wurde.
Chełmno verlassen wir, die sich in seine Atmosphäre und Baudenkmäler verliebt haben - hier ist die Zeit
in den alten Mauern stehen geblieben und die Uhr vom Rathausturm schlägt nur die glücklichen Stunden.

Chełmno - miasto zakochanych®
Chełmno, the City of Lovers® • Chełmno - die Stadt der Verliebten®
Najlepszy Produkt Turystyczny Polski i Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2008 r.
The best tourism product in Poland and the Province of Kujawy and Pomerania 2008
„Das beste Tourismusprodukt” Polens und der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
im Jahr 2008
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Chełmno - miasto zakochanych®
Chełmno - the City of Lovers®
Chełmno - die Stadt der Verliebten®

Zobacz, co kryje historia...
Chełmno położone jest malowniczo na dziewięciu wzgórzach Wysoczyzny Chełmińskiej, nad Wisłą, w centralnej części województwa
kujawsko-pomorskiego.
Współcześnie nazywane jest „polskim Carcassonne" oraz „małym Krakowem", a za sprawą relikwii św. Walentego, przechowywanej
od stuleci w kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP oraz corocznie obchodzonego 14 lutego - Dnia Świętego Walentego, również
„miastem zakochanych®" i „miastem miłości®".
Chełmno to miasto hanzeatyckie i dawna stolica historycznej ziemi chełmińskiej. Wzmiankowane w dokumentach już w 1065 roku.
Z jego początkami związane są miejscowości położone na południe od obecnego miasta tj. wczesnośredniowieczna osada rzemieślniczohandlowa na górze św. Wawrzyńca w Kałdusie (4 km) oraz miejscowość Starogród (7 km), siedziba I-szej komturii krzyżackiej zw. chełmińską.
W bogatej historii miasta znajduje się wiele ciekawych i ważnych wydarzeń. Chełmno to miasto, które odegrało ważną rolę w historii
Polski i Zakonu Krzyżackiego, planującego tu stolicę swojego państwa.
Przywilej lokacyjny tzw. Prawo Chełmińskie, nadane przez Zakon Krzyżacki 28 grudnia 1233 r., stało się aż do XVIII w. wzorcem do lokowania 225 miast (m.in. Warszawy, Gdańska, Torunia czy Wadowic) oraz 1364 wsi i wielu osad. Dokument zawierał elementy prawa magdeburskiego, flamandzkiego i węgierskiego.
Największy okres swojej świetności Chełmno przeżywało w XIII i XIV wieku.
Od 1473 r. funkcjonowało tu „studium particulare" (prawdopodobnie uczęszczał do niego Mikołaj Kopernik), przekształcone w Akademię
Chełmińską - filię Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która działała do 1819 roku.
Godnym wspomnienia jest fakt, że światowej sławy polski chirurg dr Ludwik Rydygier przeprowadził w Chełmnie w 1880 roku pierwszą
na świecie operację żołądka.

Zapraszamy na romantyczną podróż w świat gotyku i zakochanych!
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Chełmno
Stare Miasto • the Old Town • die Altstadt

