
KORONOWO

TRYSZCZYN

KORONOWO 
- LIPKUSZ

Punkt Informacji Turystycznej 
w Koronowie 
Plac Zwycięstwa 22
lipiec – wrzesień 
pn. – pt. 9 – 17 
sb. – nd. 9 – 15

Muzeum Ściśle Tajne 
ul. Boczna 5, Tryszczyn
lipiec-sierpień 
śr. – pt. 12 – 17 
sb. – nd. 11 – 17
wrzesień 
pn. – pt. po wcześniejszej rezerwacji 
(tel. 697 936 836) 
sb. – nd. 11 - 17

9 km 15 km

15 km

KORONOWO
Nazwa tego urokliwego miasteczka pochodzi od nazwy klasztoru, który 
w XV w. mnisi nazwali Corona Mariae. O cysterskim rodowodzie miasta 
przekonać się można w  tutejszej kolegiacie. Budynek dawnej synagogi 
przypomina o  działającej tu przed laty gminie żydowskiej. Dziś mieści 
się w  nim Centrum Kultury Synagoga, znane z  koncertów, wystaw 
i  filmowych seansów. Otoczony lasami Zalew Koronowski to idealne 
miejsce wypoczynku -  brama Borów Tucholskich. Pełen zatoczek i wysp 
akwen przyciąga amatorów żeglarstwa. Trzepoczące na wietrze żagle 
odbijają się w tafli wody, a liczne przystanie i stanice wodne zachęcają do 
wypłynięcia na „szerokie wody”. Rowerzyści chętnie pokonują najwyższy 
w Europie most kolei wąskotorowej. Przejazd zawieszoną na wysokości 
18 m kładką to niesamowite przeżycie. Park Grabina, którego nazwa 
pochodzi od porastających wzgórza wokół miasta lasów grabowych, 
to idealne miejsce na spacer. Roztacza się stąd malowniczy widok na 
meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto.
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„Wioska Ginących Zawodów” 
Skansen Koronowo

W  urokliwym sąsiedztwie Zalewu Koronowskiego, przy ul. Lipkusz, znajduje 
się niewielki, drewniany skansen mieszczący się na polanie, nad którą góruje 
olbrzymia lipa, jakby wprost wyjęta z fraszki Kochanowskiego. W lipcu i sierpniu 
działa tutaj Wioska Ginących Zawodów. Spotkamy tu wielu rzemieślników 
przy ich codziennej pracy - prząśniczki, świecownika, garncarza, kowala, 
łyżkarza, sitarza. Zobaczymy jak dawniej czerpano papier na tradycyjnych 
sitach, jak budowano koła do bryczek i powozów, jak wyglądał średniowieczny 
odlew metali. Odważni mogą spróbować sił m.in. w  toczeniu naczyń na kole 
garncarskim, czy skręcaniu lin konopnych na specjalnych kołowrotach. Wizyta 
w skansenie to także spotkanie z tradycjami dawnej polskiej wsi. Zgromadzone 

na wystawie sprzęty, są świadectwem życia codziennego naszych przodków.

Muzeum Ściśle Tajne 
w Tryszczynie

Dwupiętrowy dom z  czerwoną dachówką, obok murowany garaż z  bramą 
wjazdową. Wokół nic, co wyróżniałoby to miejsce. Zwyczajna posesja, jakich 
w  Tryszczynie dużo. To złudne wrażenie świadczy o  udanym kamuflażu. 
W  1958 r. rozpoczęła się tu budowa ściśle tajnego podziemnego centrum 
dowodzenia. Ponad 4 m pod ziemią znajduje się 50 pomieszczeń o  łącznej 
powierzchni 500 m². Pełne elektroniki i  skomplikowanych urządzeń miejsce 
przez lata utrzymywane było w  pełnej gotowości do przyjęcia sztabu 
kryzysowego bydgoskiego urzędu wojewódzkiego. Dziś mieści się tu Muzeum 
Ściśle Tajne, które odkrywa przed nami podziemne tajemnice schronu.

RUNOWO
KRAJEŃSKIE

32 km

Przystań Powiat Nakielski 
ul. Notecka 4
lipiec  
pn. - nd. 8 – 22
sierpień  
pn. – nd. 8 – 21
wrzesień  
pn. – nd. 8 - 20

NAKŁO 
NAD NOTECIą
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