
Poledno
Ponad 130 gatunków dzikich zwierząt zamieszkujących różne kontynenty, 
otaczające je rośliny i  fascynujące krajobrazy. By ruszyć w  niezwykłą podróż 
w dalekie strony świata, wystarczy odwiedzić Poledno. Choć Kociewie nazywamy 
łagodną krainą można tu zajrzeć w  oczy polującym lwom, niedźwiedziom 
i aligatorom. Podziwiać sylwetki kozic wspinających się po skałach i wiszące pod 
sklepieniem dzikie ptactwo. Wystawa przyrodnicza Pałacu Poledno imponuje 
rozmiarami i kunsztem przygotowania. Słysząc odgłosy przyrody i ciekawą narrację 
w  wykonaniu znanych aktorów wystarczy odrobina fantazji, by zgromadzone tu 
eksponaty ożyły w naszej wyobraźni pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Zakamarki dobrego smaku:
Gruczno, Strzelce Dolne, Topolno

W nadwiślańskich osadach, które pielęgnują tradycje regionu, przechadzając się 
wśród owocujących sadów, można próbować lokalnych przysmaków. Sierpniowy 
Festiwal Smaku w  Grucznie przyciąga smakoszy z  całej Polski. Jego scenerię 
stanowi rozległy nadwiślański pagórkowaty teren z  zabytkowym młynem, 
drewnianymi zagrodami, mostkami, starymi śliwami i  jabłoniami, na którym 
odbywa się wypas owiec wrzosówek. Strzelce Dolne zapraszają na wrześniowe 
Święto Śliwki. To okazja, by spróbować tradycyjnych powideł i  przyjrzeć się 
procesowi ich smażenia. W  fascynujący świat wina zaprasza rodzinna Winnica 
przy Talerzyku w Topolnie, w której od kilku lat powstają trunki z dojrzewających 
na nadwiślańskich wzgórzach winogron.

Chrystkowo
W niewielkiej, urokliwej wsi Chrystkowo podziwiać można drewnianą chatę z końca 
XVIII w., pamiątkę po Olędrach, którzy przybyli do Polski z Niderlandów i osiedlali 
się głównie na Żuławach i w Dolinie Dolnej Wisły. Wykazywali się umiejętnościami 
gospodarowania na podmokłych terenach, w  tym osuszania bagien. Chata 
w  Chrystkowie to potężny drewniany, kryty strzechą trzcinową dom z  okazałym 
podcieniem. Dziś to jeden z najcenniejszych i ostatnich obiektów olęderskich. Po 
swym dawnym rodzinnym domu chętnie oprowadza pan Czesław – jego ostatni 
mieszkaniec, przybliżając tym samym niezwykłą historię tego miejsca.

GOLUB-DOBRZYŃ

SZAfARNIA

Zamek Golubski 
– recepcja 
ul. PTTK 13
lipiec - wrzesień 
pn. – nd. całą dobę

Ośrodek Chopinowski 
w Szafarni
Szafarnia 1
lipiec - wrzesień 
wt. – pt. 8 – 16 
sb. – nd. 12 – 16
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GOLUB-DOBRZYŃ
Wznoszący się nad miastem zamek to niezaprzeczalny symbol Golubia-
Dobrzynia. Choć zbudowany przez Krzyżaków, swym wyglądem 
przypomina bardziej renesansową rezydencję pałacową niż gotycką 
warownię. To zasługa królewny Anny Wazówny, która do dziś troszczy 
się o  swój pałac. Ponoć można ją ujrzeć odzianą w  białą szatę, 
przechadzającą się nocą po komnatach i krużgankach. Koniecznie trzeba 
wejść po schodach prowadzących z dziedzińca zamkowego do komnat. 
Służyły one rycerzom, którzy konno wjeżdżali do zamku. Tutejsza legenda 
ostrzega, że kto wchodząc na schody obejrzy się za siebie, ten w ciągu 
roku zarży w  najmniej odpowiednim momencie. Wielkim świętem na 
zamku są Międzynarodowe Turnieje Rycerskie. To niezwykły czas i okazja, 
by w  towarzystwie przybyłych z  całej Europy rycerzy i  pięknych dam, 
z zapartym tchem śledzić zacięte pojedynki. Z zamku warto udać się na 
spacer po miasteczku. Na golubskim rynku stoi charakterystyczny dom 
z podcieniem, przykład, niecodziennej już dziś, architektury drewnianej. 
Nagrodą za wspinanie się po stromych schodach wieży kościoła pw. św. 
Katarzyny, jest malownicza panorama zamku i okolicy.

Szafarnia
Młody Fryderyk Chopin wakacje chętnie spędzał w wiejskich majątkach swoich 
przyjaciół. Jednym z  nich był dworek rodziny Dziewanowskich w  Szafarni. 
Zwiedzając okolicę, Frycek przyglądał się regionalnym zwyczajom, obrzędom, 
w  których sam chętnie brał udział, a  nade wszystko wsłuchiwał się w  ludową 
muzykę. Swoje wakacyjne przygody opisywał w  adresowanym do rodziców 
„Kurierze Szafarskim”. Zachwycony urokiem ziemi dobrzyńskiej i zainspirowany 
tutejszym folklorem, zaczął komponować pierwsze mazurki. Dziś Szafarnia 
wciąż rozbrzmiewa muzyką Chopina. Liczne koncerty i  konkursy pianistyczne 
przyciągają do Ośrodka Chopinowskiego melomanów z całego świata. Miejsce 
to odwiedzają także pątnicy przemierzający Camino Polaco – polski odcinek 
Szlaku św. Jakuba.
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