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Wąbrzeźno – wyjątkowy kawałek Ziemi

Fot. Marcin Zduniak

Wąbrzeźno to najpiękniejszy zakątek historycznej ziemi chełmińskiej.
Każdy, kto przekroczy progi miasta, znajdzie tu spokój. Urzecze go też wyjątko-
wy klimat tego gościnnego kawałka Ziemi.

To wyjątkowe miejsce odkryto w czasach przedhistorycznych. Dlatego 
też karty historii Wąbrzeźna zapisane są licznymi wydarzeniami i wieloma 
legendami. Miasto było odwiedzane przez królów, dostojników Kościoła, 
znanych pisarzy, artystów i działaczy politycznych. Stąd wywodzą się laureat 
nagrody Nobla W. Nernst, o. Bernard, olimpijczycy M. Freimut, Roy Henkel
i M. Fularczyk - Kozłowska oraz znani sportowcy K. Kudłacz, S. Rumniak czy 
M. Kochański. To tutaj uruchomiono pierwszą w Polsce kolej elektryczną i to 
tutaj pisze Aleksandra Bacińska, o której mówią „druga Osiecka”.

Wąbrzeźno, położone między trzema jeziorami i zatopione w zieleni, jest 
idealnym miejscem do odpoczynku. Dysponuje bogatą bazą rekreacyjno-
-sportową, gastronomiczną, handlową, usługową i medyczną. Tym, którzy 
chcieliby spędzić tu weekend, hoteliki oferują wygodne pokoje. Godnymi 
polecenia są: Podzamcze z plażą miejską, amfi teatrem, Górą Zamkową i za-
bytkowym parkiem oraz powstającym centrum rekreacyjnym; kryta pływal-
nia; paintball; squash czy też kręgielnia. Są tu ścieżki rowerowe i spacerowe
z punktami widokowymi, stacjami napraw rowerów i miniparkami fi tness.
Dla mieszkańców i turystów organizuje się tu wiele imprez.
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Wąbrzeźno – miasto trzech jez ior
Bardzo ważnym elementem krajobrazu Wąbrzeźna są jeziora: Frydek,  Sitno

i Jezioro Zamkowe. Frydek i Jezioro Zamkowe leżą w górnej części zlewni
Strugi Wąbrzeskiej. Są to typowe jeziora rynnowe – wąskie, kręte i głębo-
kie. Sitno znajduje się w południowo-zachodniej części zlewni Kanału Sitno. 
Jest to jezioro wytopiskowe, płytkie, o powierzchni 48,3 ha. Jezioro Zamkowe 
ma powierzchnię 69,6 ha i głębokość maksymalną 18 m. Cechuje go bardzo 
dobrze rozwinięta linia brzegowa. Frydek jest mniejsze, bo ma 25,4 ha po-
wierzchni, ale za to jest głębsze. Jego maksymalna głębokość wynosi 24 m. 
Oba jeziora zasilane są przez rzeczkę - Strugę Wąbrzeską, inne drobne cieki 
oraz wody podziemne.

Do rekreacji wykorzystywane jest Jezioro Zamkowe. Na jego wschodnim 
brzegu znajdują się kąpielisko z plażą i pomostem, działa mała gastronomia, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. Nad tym jeziorem jest też piękny amfi teatr 
z całym zapleczem, powstają nowa przystań żeglarska oraz centrum rekreacji 
dla dzieci i dorosłych.

Wzdłuż Jeziora Zamkowego i jeziora Frydek ciągną się ścieżki pieszo-rowe-
rowe, przy których są ławeczki, małe parki fi tness, stanowiska dla wędkarzy
i punkty widokowe. 

Fot. Marcin Zduniak
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Klimat Wąbrzeźna, tak jak klimat całego Pojezierza Chełmińskiego, ma 
charakter typowo przejściowy między klimatem morskim a klimatem kon-
tynentalnym. Jego cechą charakterystyczną jest zmienność pogody w ciągu 
roku. Stosunki ogólnoklimatyczne modyfi kowane są przez warunki lokalne,
w tym przede wszystkim poprzez ukształtowanie terenu.

Fot. Czesław Rekowski

Wąbrzeźno – kl imat

Fot. Anna Borowska
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Wąbrzeźno – zatopione w z ieleni
Obszar zieleni miejskiej jest systematycznie powiększany. Największą 

powierzchnię zajmują ogrody działkowe, a następnie parki i liczne zieleńce. 
Pierwszy park miejski powstał na długo przed I wojną światową na Górze 
Zamkowej. Kolejny – Park im. Marii Skłodowskiej – Curie znajduje się przy 
Wąbrzeskim Domu Kultury (ul. Wolności). Jest to miejsce nie tylko rekreacji. 
Jest tam ścieżka edukacyjna oraz replika francuskiej armaty sprzed pierwszej 
wojny światowej. Park zdobią liczne i bardzo ciekawe prace w drewnie, stwo-
rzone przez studentów podczas corocznych plenerów rzeźbiarskich. Uważny 
spacerowicz dostrzeże tam również miejsce, w którym zakopano kapsułę czasu.

Bardzo ciekawym i najcenniejszym przyrodniczo terenem ziemi wąbrzeskiej 
jest obszar chronionego krajobrazu Zgniłka-Wieczno-Wronie. Rezerwat „Wro-
nie” powstał w 1978 roku w celu ochrony lasów liściastych, głównie buczyny 
pomorskiej. 

Fot. Anna Borowska
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Wąbrzeźno – bogata i  c iekawa historia
Krajobraz ziemi wąbrzeskiej został ukształtowany przez ostatnie zlodowa-

cenie bałtyckie. Po wycofaniu się lodowca, w schyłkowym paleolicie pojawiły 
się warunki, które umożliwiły bytowanie na tym terenie człowieka. Na pod-
stawie wykopalisk i znalezisk możemy ustalić, że Wąbrzeźno i jego okolice 
były zamieszkałe już w zamierzchłych czasach przedhistorycznych. Zaczątki 
działalności ludzkiej na tym obszarze miały miejsce ok. 12 tys. lat temu.

W połowie 4 tysiąclecia p.n.e. przybyła z obszaru Czech i Moraw pierwsza 
ludność, żyjąca z uprawy roli i hodowli zwierząt domowych. Ludność tę tworzyli 
przedstawiciele kultury ceramiki wstęgowej, zwanej tak od charakterystycznej or-
namentyki, pokrywającej na kształt wstęg całą powierzchnię naczyń. Początek III 
okresu neolitu to pojawienie się półkoczowniczych ludów ceramiki sznurowej, po-
chodzących  prawdopodobnie z Ukrainy. Zawdzięczają swą nazwę zwyczajowi zdo-
bienia naczyń odciskami sznura. Epoka brązu to dla naszego regionu etap kształ-
towania się kultury łużyckiej, której występowanie potwierdzają kolejne odkrycia.

Wąbrzeźno z lotu ptaka  - miejsce pierwszej osady w Wąbrzeźnie,
fot. Czesław Rekowski
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Cały okres żelaza zbiegł się na Pomorzu z rozmaitymi migracjami i znaczny-
mi wpływami kultury rzymskiej. Najazdy i wędrówki ludów spowodowały ko-
nieczność budowy osad warownych czy grodów. Grodziska - szańce na wzgó-
rzach znajdujemy w Wąbrzeźnie i w okolicy. Osady i warownie zakładano przede 
wszystkim w tym regionie nad jeziorami. Zachowało się grodzisko stanowią-
ce relikt wczesnośredniowiecznego grodu wąbrzeskiego. Z pierwotnej bryły 
grodziska pomiędzy jeziorami Frydek a Zamkowe pozostało jedynie 20 - 25%.
Nawarstwienia kulturowe tego obiektu zostały zniszczone w XIX wieku. Teren 
ten przeznaczono na cmentarz ewangelicki. Odosobnioną formą osady jest 
osada nawodna wzniesiona na palach, której relikty odkryto w torfi e przy 
jeziorze Sitno.

Do ciekawostek należą także srebrne skarby, odnalezione na terenie po-
wiatu wąbrzeskiego, w skład których wchodziły monety, fragmenty lane-
go kruszcu oraz ozdoby. Znaleziska te, pochodzące w przewadze z połowy
XI wieku, świadczą o tym, iż terytorium to utrzymywało intensywnie ponadre-
gionalne kontakty handlowe, stosując już w tej wymianie pieniądz kruszcowy. 
Kontaktom tym sprzyjał, przebiegający tu we wczesnym średniowieczu, szlak 
handlowy z Kujaw do Prus.
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Miejsce pierwszej osady - szkic wykonany przez
Witalisa Szlachcikowskiego
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Do grodu i usytuowanego przy nim podgrodzia odnosi się nazwa
Wambrez, oznaczająca osadę wśród brzóz, czyli w brzezinie. Około 1220 roku 
gród wąbrzeski ucierpiał w wyniku najazdu plemion pruskich. Został spalony.

Nowy okres w dziejach osady rozpoczął się 
w 1228 roku, gdy ziemia chełmińska nadana zo-
stała zakonowi krzyżackiemu w zamian za obro-
nę przed najazdami ze strony Prusów. Pierwsza 
wzmianka o Wąbrzeźnie pochodzi z dokumentu 
wystawionego 19 kwietnia 1246 roku, na mocy 
którego biskup chełmiński Chrys� an otrzymał 
od wielkiego mistrza Henryka von Hohenlohe 
600 łanów w Chełmży, Wąbrzeźnie, Bobrowie 
i nad Drwęcą.

W Wąbrzeźnie krzyżowały się drogi komunikacyjne z Mazowsza nad Bałtyk 
i z ziemi chełmińskiej do ziemi lubawskiej. Ponadto osada wąbrzeska znaj-
dowała się w centrum biskupstwa chełmińskiego, co wpłynęło zapewne na
budowę tu rezydencji biskupiej. Budowę zamku rozpoczął biskup Herman 
von Prizna, zachwycony położeniem miasta. Prawdopodobnie to on nadał mu
nazwę „Friedecke”, czyli „spokojny zakątek”. Budowę ukończono w 1321 roku. 
Zamek pełnił funkcję rezydencji biskupiej do 1655 roku, przy czym jedynie
w XIV wieku była to główna siedziba biskupa.

Wizualizacja zamku biskupów chełmińskich, Paweł Moszczyński

gród wąbrzeski ucierpiał w wyniku najazdu plemion pruskich. Został spalony.

Herb miasta
umieszczony na Ratuszu



1111

W latach 1323 - 1349 zbudowany zo-
stał gotycki kościół parafi alny z kamienia
i cegły, obecny kościół pw. Świętych Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza. Fundatorem 
budowy kościoła był biskup O� on, któremu 
przypisuje się również otoczenie miasta 
murami obronnymi (niezachowanymi).

Wiek XIV i początek XV to rozkwit mia-
sta. Z tego okresu pochodzi niezachowa-
ny przywilej lokacyjny, wystawiony około 
1330 roku. Miasto posiadało 6 ha, miało 
kształt prostokąta o wymiarach 300 na 
200 metrów. Wzniesione zostały zamek, 
kościół i mury miejskie. Z 1400 roku po-
chodzi też pierwsza wzmianka o studen-
cie urodzonym w Wąbrzeźnie – był to 
uczeń uniwersytetu w Krakowie – Jacobs 
Andree de Fredec.

Miasto ucierpiało w czasie wojen z zakonem krzyżackim. Podczas bitwy 
pod Grunwaldem (15 lipca 1410 roku) mieszkańcy Wąbrzeźna, jako poddani 
wielkiego mistrza, walczyli po stronie Zakonu. Chorążym ziemi chełmińskiej 
był Mikołaj z Ryńska, założyciel antykrzyżackiego Towarzystwa Jaszczurczego.

10 stycznia 1534 r. bp Jan Dantyszek wystawił miastu
nowy przywilej lokacyjny i nadał herb.

Prezentowany na zdjęciu przywilej przepisał z oryginału Jerzy Szlachcikowski

Fot. Marcin Zduniak
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Na mocy II pokoju toruńskiego z 1466 roku ziemia chełmińska wraz
z Wąbrzeźnem przeszły pod panowanie króla polskiego. Władzę nad miastem 
nadal sprawował biskup chełmiński. Władzę ustawodawczą, sądowniczą i ad-
ministracyjną sprawowała rada miejska z burmistrzem. Najstarszym znanym 
z imienia burmistrzem był Stefan. 10 stycznia 1534 roku biskup Jan Danty-
szek, za zgodą króla Zygmunta I Starego, wystawił miastu nowy przywilej
i nadał mu herb (skrzydło orła i pastorał). Rok później spisany został inwentarz 
zamku, który ze względu na zapisanie go w języku polskim jest ewenementem.

Przełom XVI i XVII wieku był okresem największej 
świetności miasta w Prusach Królewskich. Wówczas 
nastąpił rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, lo-
kalnego handlu oraz rzemiosła. Jednak głównym za-
jęciem mieszkańców miasta były rolnictwo i hodowla. 
W XVII wieku nastąpiła polonizacja miasta – wszelkie 
zachowane dokumenty i zapiski z tego okresu reda-
gowane były po polsku lub po łacinie. Reformacja nie 
przyniosła większych zmian. Wąbrzeźno, jako miasto 
biskupie, pozbawione było swobody wyznania, a postępująca kontrreforma-
cja wpłynęła na ożywienie życia religijnego. Przykładem świętobliwego życia 
w owym czasie był Błażej Pęcherek, znany jako ojciec Bernard z Wąbrzeźna 
(1575 - 1603), zakonnik zmarły w opinii świętości.

Dalszy rozwój miasta zahamowany został przez wojny ze Szwecją. Wąbrzeźno 
zostało splądrowane w 1629 roku, straty w ludności powiększyła epidemia dżu-
my w 1630 roku, jednak apogeum nieszczęść przypadło na listopad 1655 roku.

Wojska szwedzkie, pod dowódz-
twem feldmarszałka Gustawa 
Steenbocka, spaliły miasto, a po 
długim ostrzale bardzo ucierpiał 
zamek biskupi. Zniszczone zosta-
ły także kościół, szkoły parafi alne, 
zaginęły pieczęć miasta oraz doku-
menty, nadające miastu przywileje 
biskupie. Zamek popadł w ruinę.
Z jego wyposażenia zachowały się 
jedynie dwie drewniane, polichro-
mowane fi gury: św. Ludwika An-
degaweńskiego oraz Matki Bożej 
Zamkowej (obecnie przechowy-
wane w kościele farnym).

Pieczęć miasta z XVII wieku

Figura Ludwika 
Andegaweńskiego Matka Boża Zamkowa
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W 1674 roku biskup Olszowski nadał nowy przy-
wilej miejski dla Wąbrzeźna. 3 czerwca 1685 roku 
w uroczystej procesji przeniesiono z Kowalewa
Pomorskiego do wąbrzeskiego kościoła cudowny 
obraz Matki Bożej Brzemiennej.

W 1700 roku miasto strawił wielki pożar, w któ-
rym spłonęło wiele domów i kościół parafi alny. 
Miasta nie ominęły też wojska szwedzkie i rosyjskie
w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Zamarły handel 
i rzemiosło. Wpływ na upadek miasta miały również 
zarazy i nieurodzaje.

W wyniku traktatów rozbiorowych w 1772 roku Wąbrzeźno znalazło się
w zaborze pruskim. 18 września 1772 roku przybył do miasta pruski komisarz 
von Gaudi. Akta magistratu i sądu zostały zgromadzone w kościele i opieczę-
towane. W akcie hołdowniczym, złożonym królowi pruskiemu 27 września 
1772 roku na zamku malborskim, Wąbrzeźno reprezentowane było przez 
swoich burmistrzów Rocha Jankiewicza i Szymona Klugiewicza.

Z tego okresu pochodzi spis podatkowy zajętych ziem. Miasto liczyło
78 domów, ale żadnego budynku urzędowego. Prawa obywatelskie posiadało 
77 osób. Powierzchnia wynosiła 60 łanów. Działało 29 browarów i 1 gorzel-
nia, obowiązywały stare zwyczaje mierzenia, np. okomiar.

Władze zaborcze po zagarnięciu Prus Królewskich rozpoczęły ponowną 
kolonizację tych ziem, sprowadzając osadników niemieckich oraz ustalając ję-
zyk niemiecki urzędowym.
W roku 1788 Prusacy zmie-
nili polską nazwę Wąbrzeźno 
na Briesen, do której dodali 
później określenie Westpre-
ussen – dla odróżnienia od 
kilku innych miejscowości o 
tej samej nazwie. Rozpoczę-
ło się, początkowo powolne, 
a później coraz bardziej pla-
nowane i intensywne niem-
czenie Wąbrzeźna i regionu. 

W roku 1792 nawiedził miasto ostatni z groźnych pożarów, który zniszczył 
ratusz i większość domów przy rynku. W tej sytuacji władze pruskie opraco-
wały nowy plan zabudowy miasta i udzieliły mieszkańcom pomocy w odbu-
dowie. Ponadto król pruski Fryderyk Wilhelm II zgodził się, by do odbudowy 
domów czerpano materiał z rozbiórki zamku biskupiego.

Matka Boża Brzemienna

Jarmark na rynku, 1900 r.
Fot. z kolekcji Henryka Załeńskiego
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Konstytucja 3 Maja oraz Insurekcja Kościuszkowska nie miały żadne-
go wpływu na życie mieszkańców. Utworzenie Księstwa Warszawskiego
(1807 rok) nie przyniosło upragnionej wolności, ale miało duże znaczenie dla 
procesu kształtowania się polskiej świadomości narodowej.

W 1815 roku ziemię chełmińską ponownie przyłączono do Prus Zachodnich, 
przywracając prawa pruskie. Likwidacja ustroju feudalnego przyczyniła się do 
wzrostu znaczenia gospodarczego Wąbrzeźna. Stało się ono ważnym ośrod-
kiem rzemieślniczo-handlowym.

W latach trzydziestych osiedlono w Wąbrzeźnie ponad tysiąc kolonistów 
niemieckich, dla których w 1852 roku ustanowiono parafi ę protestancką.
W 1897 roku powołana została protestancka diecezja wąbrzeska. 

Polskie walki narodowowyzwoleńcze nie przeszły w Wąbrzeźnie bez echa. 
Mieszkańcy mieli swój udział w powstaniach listopadowym, styczniowym
i „Wiośnie Ludów”. Wszystkie te ruchy narodowe zostały stłumione, ale były 
dowodem silnej przynależności do narodu polskiego.

Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku polityka wobec Polaków znacznie się 
zaostrzyła. Na mocy wydanych ustaw usunięto język polski ze szkół średnich, 
sądownictwa i administracji. Komisja kolonizacyjna wykupywała własność 
polską, osiedlając na niej chłopów sprowadzonych z Rzeszy i zwiększając
w ten sposób liczbę ludności niemieckiej. Jednocześnie przełom XIX i XX wieku
był okresem znacznego rozwoju przestrzennego i gospodarczego, do czego 
przyczyniło się również utworzenie w 1887 roku powiatu wąbrzeskiego.

Wąbrzeźno. Rynek. Koniec XIX wieku



1515

We wspomnianych latach w Wąbrzeźnie wybudowano wiele gmachów uży-
teczności publicznej (dworzec kolejowy, gmach sądu, szkoły, poczta, nowy ratusz) 
i zakładów produkcyjnych. W mieście zakładano chodniki, park miejski z kortem 
tenisowym, urządzono aleję spacerową nad jeziorem. Do największych osiągnięć 
władz miasta należało wybudowanie wodociągów, elektrowni i bocznicy kolejowej 
oraz dróg łączących Wąbrzeźno z okolicznymi miastami. To gospodarcze powodze-
nie nie przytłumiło wśród wąbrzeźnian świadomości przynależności narodowej. 
Ważną rolę w podtrzymywaniu polskości i popieraniu gospodarki polskiej odegra-
ły różnego rodzaju organizacje: Towarzystwo Przemysłowe, Spółka „Rolnik”, Bank 
Ludowy, Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Wybuch pierwszej wojny światowej spowodował spadek produkcji i zastój 
w handlu, ale jednocześnie rozbudził nadzieje na odzyskanie niepodległości. 
Słusznie wierzono, że nastąpią klęska Niemiec i odbudowa państwa polskie-
go. Traktat wersalski (1919 rok) ostatecznie zadecydował o włączeniu ziemi 
chełmińskiej do odrodzonej Polski. 19 stycznia 1920 roku Wąbrzeźno opuści-
ły oddziały Grenzschutzu (niemiecka straż graniczna), a pieczę nad miastem 
przejęła Straż Ludowa. Nazajutrz, 20 stycznia wkroczył do miasta, uroczyście 
witany, I Pułk Ułanów Krechowieckich pod dowództwem generała Stanisława 
Pruszyńskiego. Kilka dni później do miasta przybył generał Józef Haller. Był to 
początek nowego okresu dziejów Wąbrzeźna.

Gen. J. Haller w Wąbrzeźnie, 1920 r.
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Odbudowa niepodległości ściśle związana była z sytuacją gospodarczą. Na-
płynęła ludność z południowej Polski. Rozpoczęła się polonizacja szkół, urzę-
dów i instytucji. Mniejszość niemiecka utraciła swą uprzywilejowaną pozycję.

Okres międzywojenny nie przyniósł miastu większych osiągnięć gospo-
darczych. W Wąbrzeźnie nadal dominowało rzemiosło. Najbardziej znaczące 
cechy miały tu swoje zarządy. Nowo założone i powstałe przed wojną przed-
siębiorstwa, po krótkim okresie rozwoju, podupadały lub ulegały likwidacji 
w okresie kryzysu gospodarczego. Gwałtownie wzrosła liczba bezrobotnych, 
których zatrudniano przy budowie dróg i urządzeń melioracyjnych. Jednocze-
śnie rozwijały się szkolnictwo i kultura polska. Działalność oświatową prowa-
dziły również liczne organizacje społeczne i zawodowe, istniały amatorskie 
zespoły muzyczne, chóry oraz liczne 
stowarzyszenia. Dużą popularnością 
cieszyły się kluby sportowe „Po-
morzanka” i „Pogoń”. W 1920 roku
ukazał się pierwszy numer gazety 
polskiej „Głos Wąbrzeski”. Jej re-
daktorem naczelnym i wydawcą był
Bolesław Szczuka. Nakładem jego 
drukarni ukazał się w 1924 roku „Za-
rys historii miasta Wąbrzeźna” autor-
stwa Józefa Stańczewskiego.

Krótki okres niepodległości zakończył wybuch II wojny światowej. Po 
wkroczeniu wojsk niemieckich rozpoczęła się akcja eksterminacji ludności 
polskiej. Przede wszystkim dążono do zagłady inteligencji. Aresztowanych za-
mykano w byłej fabryce Polskiego Przemysłu Gumowego (obecnie Ergis SA). 
Większość z tysiąca zgromadzonych tam osób rozstrzelano w Łopatkach koło 
Wąbrzeźna, a kolejnych w Kurkocinie. W czasie okupacji znacznie wzrosła licz-
ba ludności niemieckiej, obowiązywał zakaz posługiwania się językiem pol-
skim, zlikwidowano polskie szkoły, organizacje, ponownie zmieniono nazwę 
miasta na Briesen Westpreussen. Rozpoczęto również akcję wysiedleńczą, 
sprowadzając jednocześnie niemieckich osadników. Odpowiedzią na terror 
był opór ludności polskiej. Na terenie Wąbrzeźna i powiatu tworzyły się orga-
nizacje konspiracyjne, których zadaniem była walka zbrojna, sabotaż i działal-
ność wywiadowcza.

W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, przystąpiono do organizo-
wania administracji państwowej, zajęto się wyżywieniem ludności, opieką spo-
łeczną i uruchomieniem warsztatów pracy. Według spisu ludności w 1950 roku
Wąbrzeźno zamieszkiwały 8873 osoby. Około 50 % ogółu zatrudnionych
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pracowało w powstałych na początku lat pięćdziesiątych Pomorskich Zakła-
dach Tworzyw Sztucznych. Obok tego dużego zakładu powstawały również 
małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zagospodarowano tereny rolnicze i zwiększono poziom produkcji rolnej. 
Miasto zaczęło się rozbudowywać. Powstały nowe osiedla, ulice i ciągi spacero-
we, ruszyło także indywidualne bu-
downictwo mieszkaniowe. Budowa-
no nowe obiekty szkolne na terenie 
miasta i powiatu, modyfi kowano sieć
biblioteczną.

W 1975 roku nastąpiła likwida-
cja powiatu oraz reforma admini-
stracji miasta.

W roku 1987 odbyły się w Wąbrzeź-
nie ogólnopolskie dożynki z udzia-
łem władz państwowych PRL.

Wrzesień 1980 roku to okres tworzenia się w wąbrzeskich zakładach struktur 
„Solidarności”, a w 1981 roku pozycja NSZZ była już mocno ugruntowana. 
Związek działał we wszystkich przedsiębiorstwach i coraz bardziej angażował 
się, „wydzierając” powoli PZPR i jej ludziom w administracji monopol na arbi-
tralne rozstrzyganie lokalnych spraw i problemów. 

Nowy etap rozwoju miasta zapoczątkował rok 1990. Na skutek reformy 
administracji samorządowej wybrano radę miejską, zarząd miasta i burmi-
strza. Pierwszym burmistrzem został Bogdan Koszuta. Rozpoczęcie działalno-
ści samorządu terytorialnego wpłynęło bardzo korzystnie na realizację zadań 
inwestycyjnych w mieście. W okresie tym duży nacisk położono na rozwój 

mieszkalnictwa, infrastruktury 
komunalnej, uporządkowanie 
gospodarki ściekowej, remon-
ty placówek oświatowych. Po-
nadto, jako jedno z pierwszych
w kraju, od 1.09.1990 roku 
miasto przejęło prowadzenie 
szkół podstawowych, a w latach
1995 - 98 prowadziło liceum 
ogólnokształcące.

17 sierpnia 1990 roku wydano pierwszy numer pisma lokalnego „Wiado-
mości Wąbrzeskie”, które ukazywało się systematycznie przez 20 lat, najpierw 
jako dwutygodnik, następnie jako tygodnik, do końca sierpnia 2010 roku.

Dożynki centralne
w Wąbrzeźnie, 1987 rok

Plac Jana Pawla II lata 90. XX wieku
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W 1991 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Miejskiej Telewizji Kablowej. 
Siecią oraz produkcją lokalnego programu zarządzał do 1994 roku. Potem za-
rządzanie przekazano Wąbrzeskiemu Domowi Kultury. W roku 2001 admini-
strację siecią przejęła fi rma Mul� media. Program lokalny MTK produkowany 
jest przez ekipę WDK do dzisiaj. Audycje emitowane są w cyklu tygodniowym.

Do osiągnięć inwestycyjnych tego okresu zaliczyć należy oddanie do użytku
nowoczesnej oczyszczalni ścieków. W ślad za tym rozbudowano sieci kanali-
zacyjne (ok. 96 % miasta) i wodociągowe. W 1996 roku Wąbrzeźno uroczy-
ście obchodziło 750 – lecie istnienia. Z rokiem tym wiążą się również ważne 
dla rozwoju miasta decyzje oraz inwestycje.

Rada Miejska powołała, jako jedno z pierwszych w kraju, Regionalne Wąbrze-
skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Istotnym wydarzeniem było 
otwarcie w 1996 roku stacji redukcyjnej gazociągu, który, po latach starań władz 
samorządowych, doprowadzono do miasta. Od początku lat 90. w mieście od-
dano do użytku ok. 900 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym.

W latach 1995 - 2001 wyłączone zostały wszystkie kotłownie węglowe,
a ich miejsce zajęły ekologiczne kotłownie olejowo-gazowe. Zmodernizowa-
no oświetlenie uliczne. Wybudowano nowe drogi wewnętrzne, m.in. na tzw. 
„osiedlu Ptasim”, przebudowano Plac Jana Pawła II. 

W październiku 2005 roku oddano do użytku Pływalnię Miejską im. Pawła 
Bączyńskiego.

Fot. Czesław Rekowski
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Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego miasta jest dogodna 
komunikacja. Działania, rozpoczęte w 2001 roku opracowaniem studium 
wykonalności, a zakończone w 2004 roku wykupem gruntów, były podstawą
do zrealizowania wielkiego przedsięwzięcia - budowy obwodnicy miasta. In-
westycję, realizowaną wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Miasta, zakończono 31 sierpnia 2006 roku. Obwodnica o długości 7,8 km 
przyczyniła się do wyeliminowania uciążliwego ruchu tranzytowego z cen-
trum miasta. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, obniżył się po-
ziom hałasu i emisji spalin. Wokół obwodnicy powstały dogodne tereny pod 
przyszłe inwestycje.

Od 2006 roku Gmina Miasto Wąbrzeźno współpracuje z niemieckim mia-
stem Syke, położonym w Dolnej Saksonii w Niemczech (powiat Diepholz). 
8 grudnia 2006 roku w Syke podpisana została umowa partnerstwa miast 
Wąbrzeźno – Syke. Daje ona możliwość szerokiej współpracy na płaszczyźnie 
oświaty, kultury, sportu, administracji samorządowej i bezpieczeństwa. Part-
nerstwo przyczynia się do pogłębiania stosunków i akceptacji między obywa-
telami obu państw.

Wąbrzeźno od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej intensywnie 
zabiega o fundusze z zewnątrz na realizację różnych projektów. W ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego miasto uzyskało środki na termo-
modernizację obiektów Wąbrzeskiego Domu Kultury, Miejskiego Klubu Spor-
towego UNIA, Przedszkola Miejskiego, Filii Przedszkola Miejskiego, Szkoły 
Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1. Realizację pro-
jektu zakończono w maju 2009 roku.

W latach 2008 – 2011 przeprowadzono rewitalizację centrum mia-
sta – Placu Jana Pawła II wraz z przyległymi do niego uliczkami. Inwestycja
w 43,75% została sfi nansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Na odnowę centrum wydano blisko 7 mln zł.

Delegacja z Syke w Wąbrzeźnie
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W 2009 r. i 2010 r. nad
Jeziorem Zamkowym położono 
pierwsze w mieście dwa od-
cinki ścieżki pieszo-rowerowej.
W 2012 roku, dzięki dofi nanso-
waniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, wybu-
dowano dziewięć kolejnych. 
Następne powstawały przy 
okazji budowy i przebudowy 

ulic prowadzonych na terenie miasta. W 2016 roku ich łączna długość wyno-
siła ok. 9 km, a w 2020 roku blisko 14 km.

Fot. Anna Borowska

Jaszczurki na Placu Jana Pawła II.
Fragment fontanny.

Symbol prężnie działającego
na ziemi wąbrzeskiej

Towarzystwa Jaszczurczego.

Plac Jana Pawła II po rewitalizacji.
Fot. Anna Borowska

Fot. Marcin Zduniak
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Bardzo ważnym dla miesz-
kańców krokiem było podpisa-
nie w 2011 roku porozumienia, 
na mocy którego samorząd 
przejął drogi wojewódzkie
w granicach miasta, w zamian 
za oddanie obwodnicy miasta
w zarząd województwa. Mo-
dernizacja dróg trwała od 2012 
do 2013 roku i pochłonęła
ponad 7 mln zł.

Od 2011 przebudowano i wybudowano wiele innych dróg. Miasto znacznie 
zyskało nie tylko na bezpieczeństwie, ale i na wyglądzie. 

Ulica Chełmińska.
Fot. Anna Borowska

Samorząd postawił też na rozwój bazy sportowej i turystycznej. W połowie 
2010 roku oddano do użytku Orlika, w 2011 roku przy Szkole Podstawowej
nr 2 wybudowano boisko wielofunkcyjne, a w 2014 roku przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 wybudowano dwa boiska – wielofunkcyjne i do piłki nożnej. 
Te ostatnie wybudowano w ramach realizacji projektu rozbudowy bazy 
sportowej, który powstał w 2012 roku. W ramach tego projektu wybudo-
wano też plac manewrowy, a w latach 2018 – 2020 zmodernizowano sta-
dion miejski, który stał się certyfi kowanym obiektem lekkoatletycznym.
Na przebudowę stadionu wydano ok. 10 mln zł.

Stadion Miejski im. Jana Wesołowskiego.
Fot. Marcin Zduniak
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Jedną z ważniejszych inwestycji ekologicznych, prowadzonych w 2014
i 2015 roku, była modernizacja Oczyszczalni Ścieków. 

Od 2013 roku w mieście funkcjonuje nowoczesne targowisko. Od 2014 
roku mieszkańcy mogą wskazywać do realizacji projekty zgłoszone w ramach 
budżetu obywatelskiego. Rok 2016 zapisał się rozpoczęciem prac przy pro-
jekcie budowy nowoczesnego gmachu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej. Inwestycję zakończono w grudniu 2017 roku. W 2018 roku na Je-
ziorze Zamkowym postawiono nowy most, a 2 września uroczyście – w cza-
sie dożynek wojewódzkich - otwarto na Podzamczu nowy amfi teatr. W latach 
2020 – 2021 realizowane są kolejne inwestycje, jak np. budowa parku re-
kreacji i wypoczynku, modernizacja parku i urządzeń małej architektury oraz 
budowa przystani sportów wodnych. Inwestycje te prowadzone są w ramach 
projektu rewitalizacji Podzamcza. Ważną dla środowiska i bezpieczeństwa in-
westycją w 2020 roku jest wymiana lamp ulicznych na oświetlenie LED oraz 
budowa dwóch tężni.

Boiska sportowe przy SP 3. Fot. Marcin Zduniak

Amfi teatr. Fot. Marcin Zduniak
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Wąbrzeskie życiorysy
Zygmunt Działowski (1843 - 1878)
- pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej z Mgowa.
Był wielkim patriotą i organizatorem polskiego ży-
cia naukowego na Pomorzu. Brał udział w powsta-
niu styczniowym. Z jego inicjatywy w 1875 roku w 
Toruniu powstało Towarzystwo Naukowe. Mecenas 
nauki, kultury i sztuki. W Wałyczu, w swojej posiadło-
ści, zgromadził największy na Pomorzu księgozbiór,
a w Mgowie – kolekcję zbroi i broni. Odbył wiele po-
dróży, m.in. do Afryki i Ziemi Świętej. Poseł w par-
lamencie niemieckim, promotor pracy organicznej.

Witalis Szlachcikowski (1908 - 1986)
- kronikarz i regionalista, który całe dojrzałe ży-
cie poświęcił dokumentowaniu dziejów regionu.
W Wąbrzeźnie osiedlił się po II wojnie światowej
i od samego początku zaangażował się w działalność 
społeczną i kulturalną, interesując się też z niebywa-
łą pasją historią  miasta i powiatu. Przez wiele lat był 
działaczem Towarzystwa Kulturalnego im. Mikołaja 
z Ryńska oraz terenowym korespondentem Ilustro-
wanego Kuriera Polskiego. Jest autorem wielu opra-

cowań o ziemi wąbrzeskiej, zawierających unikalne informacje oraz ilustracje. 
Większość swoich prac przekazał bibliotece, co zapoczątkowało powstanie
w niej regionalnego księgozbioru. 

Walther Herman Nernst (1864 - 1941)
- urodzony w Wąbrzeźnie niemiecki fi zyk i chemik. 
Skonstruował tzw. lampę Nernsta, będącą prototy-
pem żarówki. Sformułował trzecią zasadę termodyna-
miki. W czasie I wojny światowej pracował nad synte-
zą gazów bojowych. W 1920 roku otrzymał Nagrodę 
Nobla w dziedzinie chemii.
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Paweł Bączyński (1901 - 1973)
- patriota, działacz „Sokoła”, żołnierz AK, wszech-
stronny sportowiec, wychowawca młodzieży. Pra-
cował jako nauczyciel wychowania fi zycznego m.in.
w obecnym Zespole Szkół Zawodowych. Jego zasłu-
gą była rozbudowa ośrodka sportów wodnych na 
Podzamczu oraz budowa boiska międzyszkolnego 
przy ul. Matejki, na którym obecnie znajdują się hala 
sportowa oraz pływalnia.

Edmund Wojnowski (1920 - 1979)
- lekarz, ordynator oddziału wewnętrznego wąbrze-
skiego szpitala. W czasie II wojny światowej trafi ł do 
niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie przeby-
wał aż do wyzwolenia. Do kraju powrócił w grudniu 
1945 roku. Rozpoczął studia we Wrocławiu, które
ukończył z wyróżnieniem w 1951 roku i otrzymał na-
grodę z rąk ówczesnego ministra zdrowia. Znany był 
nie tylko jako troskliwy lekarz i ojciec licznej rodzi-
ny, ale jako artysta, szachista i gorliwy obrońca życia

ludzkiego, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Edmund Wojnowski jest auto-
rem autobiografi cznej powieści „Człowiek przetrzymał”, wydanej w 1985 roku.

Bernard z Wąbrzeźna (1575 - 1603),
właśc. Błażej Pęcherek
- mnich opactwa lubińskiego, znany ze święto-
bliwego życia. Uczył się w poznańskim kolegium 
jezuickim. Wstąpił do nowicjatu w lubińskim 
opactwie benedyktynów, gdzie zasłynął z cnót 
chrześcijańskich, ofi arnej miłości do bliźnie-
go, współczucia dla chorych i ubogich. Obecnie
toczy się jego proces beatyfi kacyjny.
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Ksiądz Franciszek Nogalski (1911 - 1939)
- pochodził z Wąbrzeźna. Był wikariuszem w Raciążu. 
Chcąc ocalić Polaków oskarżonych o podpalenie nie-
mieckich zabudowań, sam zgłosił się jako podpalacz. 
Został za to rozstrzelany. Uznany został za męczennika, 
obecnie prowadzony jest jego proces beatyfi kacyjny.

Paul Zech (1881 - 1946)
- urodził się w Wąbrzeźnie. Niemiecki pisarz, poeta
i dramaturg. Jeden z najwybitniejszych przedstawicie-
li ekspresjonizmu i jednocześnie jeden z najbardziej 
płodnych pisarzy swoich czasów - wydał ok. 80 tomi-
ków utworów; wiele też tłumaczył. Zmarł na emigracji 
w Buenos Aires w Argentynie.

Józef Stańczewski (1901-1935)
- dziennikarz, historyk, poeta, działacz społeczny
i polonijny w Brazylii. W czasie zaborów organi-
zował kursy języka polskiego i historii. Spod jego
pióra wyszła pierwsza spisana w języku polskim hi-
storia Wąbrzeźna „Zarys historji miasta Wąbrzeź-
na”. Założył Towarzystwo Naukowe im. Adama
Mickiewicza, organizował przedstawienia teatralne. 
W 1921 r. wyemigrował do Brazylii, gdzie pracował
w redakcjach gazet i jako nauczyciel w szkole
polskiej.
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Bolesław Szczuka w pierwszym rzędzie trzeci od lewej.
Właściciel Zakładów Grafi cznych i wydawca Głosu Wąbrzeskiego,
prezes Towarzystwa Rzemieślników Samodzielnych w Wąbrzeźnie

Bolesław Szczuka (1883 - 1939)
- założył w 1920 roku pierwszą w Wąbrzeźnie drukar-
nię (działającą nieprzerwanie do dziś). Był również 
wydawcą gazety „Głos Wąbrzeski”. Aktywnie działał
w lokalnych organizacjach. To w jego drukarni wydano 
pierwszą monografi ę dziejów miasta Józefa Stańczew-
skiego. Został zamordowany przez hitlerowców w Ło-
patkach.
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Wąbrzeskie legendy
O nazwie miasta

Nazwa miasta, zgodnie ze stworzoną w okresie międzywojennym piękną 
legendą, pochodzi od słów, które biskup chełmiński skierował do mieszkań-
ców osady: „Wam brzegi daję!”. Od słów „wam brzegi” miała powstać nazwa 
Wąbrzeźno. Taką wersję legendy podaje w swojej monografi i Józef Stańczewski.
I choć to tylko legenda, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz: J. Stańczewski, 
pisząc tę legendę, także związał nazwę miasta z brzegami jezior.

O tajnym przejściu pod zamkiem biskupów chełmińskich
Według podania, zamek biskupi, znajdujący się na wzgórzu w pobliżu 

Wąbrzeźna, miał przejście do dzisiejszego Cymbarku, a nawet, jak niejedni 
twierdzili, do Radzynia Chełmińskiego. Przejście miało swój początek od lo-
chów zamkowych i przechodziło pod jeziorem. Przed kilkudziesięciu laty, kie-
dy ruiny były bardziej dostępne, pewien mieszkaniec Wąbrzeźna przeszedł 
tym podziemnym korytarzem przeszło 20 metrów w głąb. Ale dalej, z powo-
du rumowisk, przejść już nie mógł, więc nie wiadomo, dokąd tunel prowadzi. 

O czarnym psie
Jak powiadają stare podania, podziemia wąbrzeskiego zamku kryją nie-

przebrane bogactwa i skarby, pozostawione przez chełmińskich biskupów. 
Lecz dostępu do nich, w dzień i w nocy, bronią zamieszkujące podziemia du-
chy. Raz kiedyś znalazł się jeden śmiałek, który chciał łatwo zdobyć fortunę. 
Kiedy udało mu się już od-
kryć tajne przejście, pro-
wadzące pod ruiny zam-
kowe, drogę zastąpił mu 
wielki czarny pies z żarzą-
cymi się oczyma. Odtąd już 
nikt nie próbował łakomić 
się na ukryte skarby.

Fot. Anna Borowska
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O cudzie zboża
Według legendy, gdy 3 czerwca 1685 roku z Kowalewa Pomorskiego prze-

noszono do wąbrzeskiej fary cudowny wizerunek Matki Bożej, tej uroczysto-
ści towarzyszyły tłumy. Ludzi było tak dużo, że, nie mogąc pomieścić się na 
drodze, deptali rosnące wzdłuż niej zboże. Gorzko płakali rolnicy, ubolewając, 
że stracą cały swój plon. Ale oto następnego dnia po procesji zboże cudownie 
się podniosło, nie uroniwszy ani ziarenka, a zbiory tego roku były obfi tsze niż 
kiedykolwiek. To niesamowite, cudowne zjawisko zostało przypisane Matce 
Bożej Wąbrzeskiej, do której ludzie zaczęli modlić się również w sprawach 
rzeczy niemożliwych.

O zaklętej pannie na zamku
Inna legenda podaje, że w ruinach zamku

biskupów chełmińskich krąży przepiękna pan-
na, czekając na swego wybawcę. Kiedyś zna-
lazł się pewien śmiałek, który chciał zdjąć klą-
twę z dziewczyny. Aby tego dokonać, musiał 
stanąć w kręgu wymalowanym święconą kre-
dą i pod żadnym pozorem go nie opuszczać.
Chłopak zrobił tak, jak mu kazano i odważnie 
wytrzymał w kole, choć wokół niego rozgo-
rzała straszna bitwa, a w nocy okrążyły go 
wilki i lisy. Trzeciego dnia przyszła do niego 
wielka ropucha, która chciała go pocałować. 
Tego nie wytrzymał i uciekł z kręgu. I piękna 
panna czeka do dziś na swego wybawcę… 

O Pani Jeziora
Wedle dawnych opowieści, na Jeziorze Zamkowym w mgliste dni można 

ujrzeć piękną Białą Damę unoszącą się po wodzie. Każdy, kto zobaczy tę zja-
wę, będzie cieszył się szczęściem przez cały kolejny rok.

Ilustracja Anny Górskiej,
„Wąbrzeźno i Syke w legendzie”

Fot. Maciej Zimnicki
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O stróżu Kostku
Dawnymi czasy w mieście żył stróż Kostek. Mieszkańcom oznajmiał

godziny, ogłaszał w knajpach spokój wieczorny, zapalał i gasił latarnie. Był 
naprawdę stary i więcej odpoczywał niż pracował. Któregoś spokojnego wie-
czora zmęczony Kostek zdrzemnął się na chwilę. Wtedy przystąpiło do niego 
dwóch śmigusów, którzy do końca Kostkowej piki przywiązali cienki sznurek
i zaczęli za niego pociągać.

- O la Boga! – ocknął się ze snu Kostek – A to cud chyba jaki, że moja pika 
tak biega. Co się dzieje? Czy to żmija?

Łapie za nią… Ale gdzież tam, pika posuwa się dalej. I gonił za nią, aż do-
gonił ją przy Strzelnicy, a tam jakoś wesoło. Był ku temu powód. Niedawno 
odbyła się aukcja na drewno, a po niej fundowano sobie nawzajem kufl e piwa 
i „sztabowe”. Kostek wszedł i wydzwonił spokój nocny. Gościom nie było to
w smak, a że w owych czasach mało kto posiadał dziurawą kieszeń, każdy 
chciał go ugościć. Więc Kostek popił, jak to mówią, niezgorzej.

Po wyjściu z lokalu nadstawił uszu we wszystkie strony, a że panował spo-
kój, przysiadł, by znów odpocząć. Wtedy piekarz i kowal, widząc śpiącego 
Kostka, wynajęli sanki, którymi zawieźli Kostka do Radzynia Chełmińskiego
i wysadzili pod domem burmistrza.

Kostek byłby odpoczywał dalej, gdyby zegar nie wybił godziny dwunastej. 
Wstał, oparł się o pikę i wygwizdał godzinę. Na to przyszedł drugi taki jego-
mość z piką, przyjrzał mu się uważnie i zdziwiony zapytał: 
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Podobizna stróża Kostka na budynku przy dawnej ul. Dworcowej
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- Co wy tu sobie za harce wyprawiacie?
Kostek, jakby nic nie słysząc, gwizdał dalej. Radzynianinowi było tego za 

wiele, więc dobrał się do skóry konkurenta. Wrzawa zbudziła burmistrza, któ-
ry wyjrzał oknem i wezwał ich do siebie.  

- Toć ja mój urząd sprawuję - powiada Kostek.  
- A ja też – mówi radzynianin. – Muszę tego drugiego usunąć.
Burmistrz zorientował się szybko, że to jakieś nieporozumienie i po wyja-

śnieniach uśmiał się co niemiara. Kostek, rozejrzawszy się, przekonał się, że 
jest w Radzyniu i ze wstydem udał się co prędzej do Wąbrzeźna, rozmyślając 
po drodze, jak to się stało, i przysięgając zemstę.

Sprawa wydała się, a wąbrzeźnianie mieli uciechę i temat do plotek.
Kostek stał się popularny, a dla uczczenia stróża wyryto jego podobiznę na 
jednym z budynków przy dawnej ul. Dworcowej (obecnie ul. 1 Maja), skąd 
spogląda na ulicę miasta, które niejedno przeżyło. 

O skarbach na dnie jeziora
O Jeziorze Zamkowym przekazywana jest również inna legenda. Daw-

no temu, w mieście mieszkała bardzo bogata panna, która zakochana była
w dzielnym rycerzu. On jednak tak bogatej żony nie chciał mieć, żeby nie na-
razić się na plotki, że ożenił się tylko dla pieniędzy. Wtenczas panna wyrzuciła 
do jeziora wszystkie swoje bogactwa, złote kruszce i piękne kamienie. Skarby 
spoczywają do dzisiaj na jego dnie, widać je, jak mienią się w blasku zacho-
dzącego słońca. A panna i rycerz pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. 
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Wąbrzeźno – co warto zobaczyć
Ruiny zamku biskupów chełmińskich

Zamek w Wąbrzeźnie był trzecim zamkiem biskupim na ziemi chełmiń-
skiej, obok Starogardu i Lubawy, w którym mieściła się rezydencja włodarza 
tutejszej diecezji. Jego budowę rozpoczął w latach 1301-1311 biskup Herman 
von Prizna, a pierwsza wzmianka o budowie pojawiła się w przywileju bisku-
pa Mikołaja z 1321 roku. Zamek zastąpił w swej funkcji obronnej zniszczony 
najazdem Prusów gród, chroniący przeprawę przez jeziora.

Rezydencja biskupów, usytuowana w północno-wschodniej części miasta 
na sztucznie podwyższonym wzgórzu, wcinającym się w wody Jeziora Zamko-
wego, składała się z zamku konwentualnego oraz przedzamcza, połączonych 
ze sobą mostem zwodzonym. Wjazd do przedzamcza chroniony był dodat-
kowo przez fosę oraz ośmioboczną, siedemnastometrową wieżę. Pomiędzy
murem właściwym a przedmurzem umieszczono więzienie.

Reprezentacyjną częścią zamku było przypuszczalnie podpiwniczone skrzy-
dło południowe, mieszczące na piętrze kaplicę pod wezwaniem św. Marka.
Zgodnie ze słowami biskupów wizytujących rezydencję, należała ona do naj-
piękniejszych w państwie. Do bogato wyposażonej kaplicy przychodziła na 
nabożeństwa także okoliczna ludność. Obok kaplicy mieścił się refektarz, 
gdzie biskup przyjmował gości i zbierał braci na narady. Parter budynku zaj-
mowały pomieszczenia gospodarcze, a na wysokości pierwszego piętra obie-
gał je murowany krużganek. W pozostałych dwu skrzydłach na kondygnacji 
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Ruiny zamku, 2019 r. Fot. Anna Borowska
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mieszkalnej mieściły się komnaty biskupie i wnętrza związane z administracją 
diecezji i zamku. Zgodnie z funkcją obiektu, piwnice i parter przeznaczono na 
składy sprzętu, magazyny żywnościowe, zbrojownię i pomieszczenia użytko-
we, jak np. kuchnia, a najwyższy poziom - podstrysza (wokół których na koro-
nie murów obwodowych biegł ganek obronny) użytkowano najczęściej jako 
spichrze. Pomimo dużej przestrzeni całość założenia tworzyła zwarty zespół, 
którego walory obronne (oprócz murów, bram, baszt i wieży) podkreślały
naturalne predyspozycje terenu, dodatkowo przystosowane podczas prac 
przygotowawczych na początku budowy.

Naczynia ceramiczne z zamku,
znalezione podczas prac archeologicznych

na Górze Zamkowej

Fragment fryzu z zamku,
znaleziony podczas prac archeologicznych

na Górze Zamkowej

Różaniec z gagatu (XVI-XVII w.),
znaleziony podczas prac archeologicznych na Górze Zamkowej
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W okresie wielkiej wojny z zakonem krzy-
żackim, toczonej w latach 1409-1411, za-
mek nie ucierpiał, chociaż wojska biskupa
chełmińskiego walczyły po stronie Zakonu,
a w rezydencji schronienie znalazł rycerz 
zakonny Wilhelm von Rosenberg, obrońca
Brodnicy.

Dopiero wojna trzynastoletnia nie oszczę-
dziła warowni, która w 1464 r. została zdobyta
i spalona. Jej odbudowę umożliwił pokój to-
ruński, kończący toczące się w Prusach zmaga-
nia wojenne. 

Dalsze dzieje zamku nie zostały zbyt do-
kładnie przedstawione w dawnych kronikach. 
Wiadomo, że w 1599 roku ówczesny biskup 
zezwolił konwentowi benedyktynek toruńskich na rezydowanie w zamku aż 
do czasu wygaśnięcia zarazy panującej w Toruniu. W późniejszych latach pod 
kierunkiem biskupa Macieja Konopackiego przeprowadzona została rozbu-
dowa w stylu barokowym. Niestety, wojna ze Szwecją zapoczątkowała kres 
świetności rezydencji. Zamek zniszczony został dwukrotnie przez wojska 
szwedzkie: raz w 1626 roku i ponownie w 1655 roku. 

Obraz Bronisława Stańczewskiego 1929 r. Fot. Anna Borowska

Kostka do gry,
znaleziona podczas

 prac archeologicznych
na Górze Zamkowej
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Po sekularyzacji majątku kościelnego znalazł się pod zarządem króla Prus. 
Stopniowo pozyskiwano z niego materiał budowlany, uzyskując ofi cjalną zgo-
dę na rozbiórkę od Fryderyka II w 1792 roku. Najintensywniejszą eksploatację 
ruin zamku prowadzono pod koniec XIX wieku z inicjatywy zamieszkujących 
podzamcze panów Kuhna i Hinza, którzy, po ustaleniu prawa własności do 
ruin, rozpoczęli szybką rozbiórkę i sprzedaż pozyskiwanego budulca.

Dopiero w okresie międzywojennym magistrat przystąpił do uporządko-
wania Góry Zamkowej. W 1920 roku na jej terenie założono park.

Do czasów współczesnych zachowały się relikty ośmiobocznej wieży
do wysokości 2 metrów, w tym piwnica z fragmentami sklepienia, oraz po-
rozrzucane gdzieniegdzie zwaliska kamieni i cegieł. Dobrze czytelne jest 
położenie dawnej fosy, o głębokości 3 - 4 metrów, po której dnie przebiega 
obecnie ścieżka spacerowa.

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
przy Parafi i pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Kościół parafi alny pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza został wzniesiony w latach 1323 - 1349 przez biskupa chełmiń-
skiego O� ona. Wówczas była to jednonawowa świątynia, kamienno-cegla-
na, kryta dwuspadowym dachem z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i 
dobudowaną od południa zakrys� ą. Do naszych czasów obiekt nie dotrwał
w niezmienionej formie. Reliktem tamtego okresu są istniejące do dziś ściany 
prezbiterium, pozbawione całkowicie detalu architektonicznego.

Fot. Archiwum Urzędu Miasta
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Po wczesnych latach czasów nowożytnych nie pozosta-
ło w kościele zbyt wiele zabytków. Z tego okresu pocho-
dzą ołtarze pw. św. Marii Magdaleny i Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, niestety niezachowane. Do naszych 
czasów ocalała za to cenna renesansowa monstrancja 
wieżyczkowa, zwana „papieską”.

Przełomowym momentem w dziejach wąbrzeskiej świąty-
ni był rok 1700, gdy w wyniku pożaru została ona niemal
w całości zniszczona wraz z wieloma elementami wyposa-
żenia. Odbudowę fary przeprowadzono staraniem biskupa 
Teodora Potockiego jeszcze w tym samym roku, przy wy-
korzystaniu materiału pozyskiwanego z Góry Zamkowej. 
Z tej okazji na wieży zawieszono dzwon odlany przez Mi-
chaela Wi� wercka, zdobiony herbem Pilawa, a na ołtarzu 
ustawiono nową wieczną lampę.

Przy kościele działał niewielki, ale dobrze wyposażony szpital - przytułek 
dla chorych i osób bezdomnych, prowadzony przez Bractwo Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 1779 roku do nawy fary dobudowano 
od zachodu niewysoką wieżę fundacji mieszczańskiej, a w latach 1871 - 1881 
całość gruntownie odnowiono. Jednak największe zmiany wprowadzono 
podczas przebudowy w 1902 roku. Powstał wówczas trójnawowy, trójprzę-
słowy korpus, poprzedzony podwyższoną, czteroboczną trójkondygnacyjną 



36

wieżą zwieńczoną namiotowym dachem i trój-
bocznie zakończonymi ramionami transeptu. 
Dach nawy głównej nakryty został dachem 
dwuspadowym, a nawy boczne trzema osobny-
mi, trójspadowymi dachami. 5 lipca 1903 roku 
konsekracji nowego kościoła dokonał biskup 
chełmiński Augustyn Rosentreter.

W 1928 roku z inicjatywy Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w zewnętrzną ścianę 
prezbiterium wmurowano płytę z wyrytymi 
nazwiskami mieszkańców Wąbrzeźna, pole-
głych w bitwach pierwszej wojny światowej
i w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Działania wojenne w latach 1939 - 1945 
szczęśliwie nie uszkodziły zabudowań kościel-
nych, zrabowane zostały jednak niemal wszystkie starsze księgi parafi alne 
oraz trzy dzwony. Po wyzwoleniu, ku czci poległych parafi an, obok kościoła 
wzniesiony został pomnik Chrystusa Warszawskiego.

Obecne wyposażenie świątyni pochodzi głównie z okresu późnego baro-
ku. Cezurą jest tu z pewnością pożar kościoła w 1700 roku, który pochłonął 
część wyposażenia. Sztukę baroku reprezentują m.in. ołtarze główny oraz 
boczne: Świętej Rodziny i Boga Ojca. 

Prawdziwym skarbem wąbrze-
skiej fary jest cudowny obraz Matki
Bożej Brzemiennej tzw. Wąbrzeskiej, 
umieszczony w głównym ołtarzu. Ten 
szesnastowieczny gotycki obraz spro-
wadzony został w uroczystej procesji
3 czerwca 1685 roku z Kowalewa przez 
biskupa Opalińskiego.

W 1993 roku biskup toruński An-
drzej Suski po raz pierwszy ofi cjal-
nie użył nazwy „Sanktuarium Matki
Bożej Brzemiennej” w odniesieniu do 
długowiecznego kultu Matki Bożej
w Wąbrzeźnie. 14 sierpnia 2002 roku 
obraz Matki Bożej Wąbrzeskiej został 
uroczyście ukoronowany diademem 
poświęconym przez Ojca Świętego 
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Jana Pawła II. W 2004 roku 
wąbrzeskie Sanktuarium zo-
stało afi liowane do Patriar-
chalnej Bazyliki Matki Bożej 
Większej - Santa Maria Mag-
giore w Rzymie. 

Na lewym ołtarzu bocznym ustawiono gotycką rzeźbę 
Matki Bożej, z około 1500 roku, przeniesioną z dawnej ka-
plicy zamkowej, w otoczeniu licznych osiemnastowiecznych 
wotów. Sam ołtarz (św. Rodziny), jak i fi gurka Matki Bożej 

Zamkowej zostały gruntownie odrestau-
rowane w 2008 roku. Uroczyste odsło-
nięcie odbyło się 23 września 2008 roku 
podczas wizyty kanonicznej biskupa Józefa
Szamockiego.

W prawym ołtarzu bocznym ze współczesnym krucy-
fi ksem w zwieńczeniu znalazło się popiersie Boga Ojca. Na 
wspomnienie zasługują również barokowa chrzcielnica
i gotycka kropielnica oraz feretrony, świadczące o rozwoju du-
chowości ludowej w drugiej połowie XIX wieku; kielichy: póź-
norenesansowy z I połowy XVII wieku, z 1680 roku i osiem-
nastowieczny, oraz barokowa lampa wieczna z 1700 roku.

Na uwagę zasługuje również Polska Droga Krzyżowa, przedstawiająca polskich 
świętych i kandydatów na ołtarze, wykonana przez Zygmunta Wujka. Na jej 
medalionach znaleźli się m.in. 
ojciec Bernard z Wąbrzeźna
i ksiądz Franciszek Nogalski. 

Obok kościoła znajduje 
się grota ku czci Matki Bożej
z Lourdes, wybudowana
w 1948 roku przez tutejszą 
młodzież.
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Kościół parafi alny pw. Matki Bożej Królowej Polski
(dawniej kościół ewangelicki)

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej 
Polski początkowo pełnił rolę świątyni ewangelickiej.
Wraz z nastaniem w Wąbrzeźnie rządów pruskich na-
stąpił szybki rozwój protestantyzmu. Jego wyznawcy 
początkowo odprawiali nabożeństwa w domu pry-
watnym. Dopiero wraz ze wzrostem liczby ewangeli-
ków oraz po zebraniu odpowiednich funduszy przy-
stąpiono do budowy świątyni. Wzniesiony w latach 
1835 - 1836 neoromański kościół ulokowany został 
w południowo-wschodniej części rynku. W później-
szych latach dobudowano do niego wysoką wieżę, 
na której zawieszono trzy nowe dzwony ufundowa-
ne przez członków gminy luterańskiej.

W 1897 roku Wąbrzeźno stało się sercem nowo 
utworzonej diecezji luterańskiej, liczącej prawie 
dwadzieścia tysięcy osób zamieszkujących w trzy-
dziestu okolicznych miejscowościach. W związku
z tym kościół został rozbudowany poprzez dodanie 
prezbiterium i zakrys� i. Wewnątrz wzniesiono em-
pory umożliwiające pomieszczenie większej liczby 
wiernych, ufundowano nowe okna, w par� i chóru 

wstawiono trzy witraże z wyobrażeniami Jezusa oraz św. Piotra i św. Pawła, na 
emporze zachodniej zainstalowano nowy instrument organowy.

Fot. Anna Borowska
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Druga wojna światowa doprowadziła do rozbicia tutejszej gminy ewan-
gelickiej, zmuszając część jej członków do emigracji. Opuszczona świątynia 
została przejęta przez katolików jako kaplica szkolna pod wezwaniem Matki 
Bożej Królowej Polski. Od 1987 roku świątynia pełni funkcję kościoła parafi al-
nego. Jej wystrój pochodzi z początku XX wieku. Składają się nań neogotyckie 
ołtarze boczne z 1908 roku - Serca Jezusa i św. Józefa. Z tego okresu pocho-
dzą również stacje drogi krzyżowej i feretron. Nieco wcześniejsze są obraz
„Chrystus w Ogrójcu” z 1893 roku oraz przepiękne witraże z XIX wieku, szcze-
gólnie te z postaciami Piotra i Pawła.

Architektura 
W Wąbrzeźnie jest kilkadziesiąt wysokiej klasy zabytków dziewiętnasto-

wiecznej architektury i budownictwa murowanego. Przede wszystkim są to 
kamienice i gmachy użyteczności publicznej. Do najcenniejszych z nich należą:

 – kamienica z ofi cyną przy 
ul. 1 Maja 38 - kamienica 
mieszczańska, zbudowana 
pod koniec XIX wieku, usy-
tuowana jest w południo-
wej pierzei ul. 1 Maja jako 
dom narożny, przytykający 
do sąsiedniej kamieniczki. 
Dwukondygnacyjny mu-
rowany budynek posiada 
czteroosiową elewację 
frontową i pokryty jest dachem blaszanym, z lukarnami. Został wznie-
siony w stylu neorenesansowym. Jego pierwsza kondygnacja jest bonio-
wana (przypominająca wygląd muru z kamienia przez wykonanie profi lo-
wania naśladującego układ kamieni w murze przy pomocy boni), druga 
oddzielona gzymsem, ceglana, z elementami ozdobnymi ze sztucznego 
kamienia (oboknie, pozorna balustrada, lukarny). Elewacja wschodnia 
ozdobiona jest werandą w formie portyku. Do elewacji tylnej przytyka 
w formie skrzydła bocznego pięcioosiowa, dwukondygnacyjna ofi cyna, 
gładko tynkowana. Kamienica zachowała jednolity charakter stylu neore-
nesansowego w bryle zewnętrznej, jak i wewnątrz budynku, z zastosowa-
niem oryginalnego repertuaru form. Stanowi ważny element zabudowy 
miejskiej w sensie estetycznym;

Fot. Anna Borowska
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 – kamienica z ofi cyną (obecnie plebania parafi i 
Matki Bożej Królowej Polski), Plac Jana Pawła II 22
- kamienicę wybudowano w 1890 roku. W 1903 
roku dobudowano ofi cynę, pomieszczenie maga-
zynu i przejazd. Parter domu służył celom handlo-
wym, pierwsze piętro mieszkalnym. W 1989 roku 
przebudowano elewację frontową i zamurowano 
drzwi do sklepu. W 1991 roku przebudowano 
parter ofi cyny. Od 19 października 1990 roku peł-
ni funkcję plebanii. Ściany konstrukcyjne wznie-
sione zostały z cegły palonej, pełnej;

 – gmach sądu i willa przy ul. Wolności 19 i 21 - wybudowany w 1880 
roku z przeznaczeniem na siedzibę sądu grodzkiego. Przebudowany
na przełomie XIX i XX wieku, m.in. przez dobudowanie skrzydła od półno-
cy, ogrodzenia i tzw. willi sądowej (w latach 1908 – 1914). Modernizowa-

ny w latach 1973 – 1975. 
Przy willi znajduje się 
ogród z końca XIX wieku. 
W okresie okupacji na po-
dwórzu sądowym doko-
nywano egzekucji polskiej 
ludności cywilnej;

 – pastorówka przy ul. Wolności 16  - zbu-
dowana w latach 1893-1894 jako sie-
dziba administracyjna parafi i, a później 
diecezji ewangelickiej. Po drugiej wojnie 
światowej przez wiele lat była siedzibą 
władz powiatowych ruchu ludowego;

 – gmach policji przy ul. Wolności 28
- zbudowany w pierwszej połowie
XIX wieku. Pierwsza siedziba starostwa 
po utworzeniu powiatu wąbrzeskiego. 
Modernizowany w latach 1985-87 oraz 
w latach 2017 - 2019, zachował w ukła-
dzie frontalnym swój pierwotny wygląd;

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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 – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Wolności 30 - zbudowany
z przeznaczeniem dla uczniów wyzna-
nia ewangelickiego. Pomimo moderni-
zacji zachował swój pierwotny wygląd. 
Od 1920 roku mieści się w nim szkoła 
powszechna. W 1939 roku znajdował się 
tu sztab Wojska Polskiego, broniącego 
ziemi chełmińskiej;

 – Ratusz przy ul. Wolności 18 - rok wy-
budowania pierwszego w mieście ratu-
sza nie jest znany. Z nowego przywileju 
Dantyszka wiemy natomiast, że w XVI w.
ratusz stał na rynku, a z protokołu
z 1772 roku, że był „mały i swoim kształ-
tem przypominał wieżę”.
Ratusz przy ul. Wolności powstał w latach 1892 – 93. Wybudowano go
w stylu neogotyckim z czerwonej nieotynkowanej cegły i – jak podają 
źródła – miał być kopią ratusza z Kilonii. Na wieży ratuszowej umieszczo-
no zegar i wstawiono tarczę herbową Wąbrzeźna. Herb odnowiono
w 1990 r. wg projektu Ziemowita Maślanki.
Ponad studwudziestoletni budynek od początku istnienia – z siedem-
nastoletnią przerwą – jest siedzibą władz miasta. Od  1975 do 1992 r.
w ratuszu na piętrze była biblioteka, a na parterze bank spółdzielczy. 
Urząd Miasta funkcjonował wówczas w gmachu Starostwa Powiatowego;

 – Starostwo Powiatowe przy ul. Wolno-
ści 44  - gmach zbudowany w 1890 roku
z przeznaczeniem na siedzibę władz 
powiatowych, częściowo otynkowany, 
pokryty czerwoną dachówką i zdobiony 
gzymsami. Na ścianie frontalnej tarcze 
herbowe Wąbrzeźna, Kowalewa, Golubia  
i Powiatu Wąbrzeskiego (dawniej wcho-
dzących w skład powiatu);

 – gmach liceum przy ul. Wolności 35
- wybudowany w 1906 roku, do dzi-
siaj zachował swój pierwotny wygląd. 
Obecnie mieści się w nim siedziba
Zespołu Szkół Ogólnokształcących;

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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 – gmach poczty przy ul. 1 Maja 27
- zbudowany w 1892 roku w stylu neo-
gotyckim z czerwonej zdobionej cegły, 
ze stylowymi kratami oraz wieżyczka-
mi ze strony frontowej. Przebudowany
z początkiem XX wieku, w trakcie prze-
budowy usunięto ozdobne schody
wejściowe z granitu;

 – dom Klimków przy ul. 1 Maja 44
- powstał na początku XX wieku, w stylu 
secesyjnym. Tynkowany tynkiem gład-
kim, ozdobiony typowym wejściem 
głównym, nad którym w belkowaniu 
znajdują się inskrypcje oraz od strony 
południowej płaskorzeźby. Obecnie 
zniekształcony przebudową;

 – budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej przy ul. 1 Maja 46 
- dawniej hotel „Victoria”, który należał 
do reprezentacyjnych obiektów miasta. 
W okresie międzywojennym zakupiony 
przez władze samorządowe na potrze-
by służby zdrowia;

 – wiele kamienic na Placu Jana Pawła II oraz przy ul. 1 Maja i ul. Wolności  
- zbudowano w stylu secesyjnym na przełomie XIX i XX wieku. Część z nich 
zachowała swój pierwotny wygląd.

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Maciej Zimnicki
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Zabytki techniki
Kolejną grupą zabytków, które zasługują na 

szczególną uwagę, są zabytki techniki pochodzące 
z końca XIX i z początku XX wieku, wśród których 
odnajdujemy młyn parowy i motorowy, browar, 
rzeźnię, wodociągi, zabudowania kolejowe i inne. 
Do najciekawszych należą: spichlerz i magazyn
z trzeciego ćwierćwiecza XIX wieku przy ul.
1 Maja 40; młyn motorowy braci Tusk z początku 
XX wieku przy ul. 1 Maja 60; była Pomorska Fa-
bryka Kapeluszy z 1922 roku przy ul. Dąbrowskie-
go 2;  browar parowy datowany na 1900 rok przy
ul. Grudziądzkiej 11, zespół wodociągów miej-
skich z 1902 roku przy ul. Kętrzyńskiego 3; hala 
uboju dawnej rzeźni miejskiej z 1894 roku przy
ul. Kętrzyńskiego 5; dworzec kolejowy (1871 – 1872) 
przy ul. Kętrzyńskiego 122; wodociągowa wieża
ciśnień ze stacją pomp w zespole dworca kolejowego z XIX wieku; wieża
ciśnień z zespołu wodociągów miejskich z 1902 roku przy ul. Matejki;
Zakłady Grafi czne z początku XX wieku przy ul. Mickiewicza 13; młyn parowy
z 1899 roku przy ul. Żwirki i Wigury 10. 

Fot. Anna Borowska
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Obok zabytków architektury i budownictwa w Wąbrzeźnie są również 
zabytkowe założenia zieleni projektowanej: park miejski z XIX wieku na
Górze Zamkowej, zieleń komponowana założona w 1890 roku przy gmachu
Starostwa Powiatowego na ul. Wolności 44. 

Pomniki i tablice pamiątkowe
Pomnik Żołnierza Polskiego

Znajduje się w centralnym punkcie miasta na 
Placu Jana Pawła II. Jego uroczyste odsłonięcie 
nastąpiło 14 września 1947 roku.

Autorem pomnika jest znany toruński rzeź-
biarz prof. Ignacy Zelek, m.in. twórca wystroju 
rzeźbiarskiego kościoła garnizonowego pod we-
zwaniem św. Katarzyny w Toruniu.

Pomnik jest jednym z nielicznych przykładów 
dzieł  świeckich tego artysty. Przedstawia żołnie-
rza Wojska Polskiego oraz cztery sylwetki stojące 
na cokole, mającym formę spłaszczonego sze-
ścianu: rolnika, robotnika, kobietę i inteligenta. 
Podstawa pomnika opatrzona jest od frontu majuskułową inskrypcją, roz-
mieszczoną w trzech wersach: BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ, BUDOWNICZYM 
POKOJU, 1939-1945, powyżej której umieszczono sylwetkę orła. Szczególne-
go charakteru pomnikowi, mającemu pozornie świecki wymiar, nadaje ukryta 
symbolika religijna. Poniżej inskrypcji wykuty został łaciński krzyż. Warto za-
uważyć również, że sam pomnik jest zbudowany na planie krzyża greckiego.

Fot. Marcin Zduniak

Fot. Anna Borowska
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Pomnik Chrystusa Warszawskiego
Pomnik usytuowany jest w obrębie kościoła far-

nego – Parafi i pw. Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza. Został ufundowany przez społeczeń-
stwo miasta w 1948 roku i przedstawia Chrystusa 
niosącego krzyż. Postać Jezusa wzorowana jest na 
warszawskim wizerunku sprzed kościoła św. Krzyża, 
stąd określenie „warszawski”. Na jego cokole zamon-
towane są tablice upamiętniające ofi ary II wojny 
światowej z terenu miasta.
Tablica pamiątkowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Tablica Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z 1928 roku, umieszczona 
na wschodniej części murów kościoła farnego – Parafi i pw. Świętych Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza, poświęcona jest pamięci ofi ar pierwszej 

wojny światowej, powstania 
wielkopolskiego oraz walk
z bolszewikami w 1920 roku. 
Została ufundowana przez 
Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”,  które w Wąbrzeź-
nie rozpoczęło swoją dzia-
łalność 1 grudnia 1895 roku 
i funkcjonowało aktywnie na 
terenie całej Polski również 

po odzyskaniu niepodległości 
oraz w okresie międzywojennym. Głównym celem jego działalności – zgodnie
z ideałami jego twórców – było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości 
narodowej oraz podnoszenie sprawności fi zycznej polskiej młodzieży.

Tablica Walthera Nernsta
Tablica pamiątkowa, ufundowana przez 

władze samorządowe w 50. rocznicę śmier-
ci uczonego, umieszczona została na ścianie 
kamienicy przy ul. Kościelnej, gdzie urodził 
się wąbrzeski noblista. Walther Nernst 
(1864 -1941), niemiecki chemik i fi zyk uhono-
rowany został Nagrodą Nobla w 1920 roku.
Otrzymał ją w dziedzinie chemii za sformu-
łowanie III zasady termodynamiki.

Fot. Archiwum Urzędu 
Miasta

Fot. Anna Borowska

Fot. Marek Niemir
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Tablica i płyta pamiątkowa przy ul. Wolności
Na gmachu Sądu Rejonowego znajduje się tabli-

ca upamiętniająca miejsce rozstrzelania w czasie 
okupacji hitlerowskiej 6 Polaków – mieszkańców 
Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Płużnicy, Orłowa
i Dębowej Łąki. Temu samemu wydarzeniu poświę-
cony jest obelisk, znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Sądu, przed budynkiem Prokuratury 
Rejonowej. Tablica oraz obelisk zostały przygoto-
wane przez artystę rzeźbiarza M. Sobeckiego, a ich 
uroczyste odsłonięcie nastąpiło w maju 1979 roku.

Pomniki na cmentarzu przy ul. Mikołaja z Ryńska
Na cmentarzu znajduje się Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego. Pochowano tu 

14 żołnierzy i 8 ofi ar terroru hitlerowskiego, zamordowanych w lesie nielubskim
w październiku 1939 roku, których 
nazwiska wykuto na płycie pomnika. 
Wśród nich był też starosta wąbrzeski 
Józef Kalkstein. Uroczyste przeniesienie 
zwłok w to miejsce ze starego cmen-
tarza nastąpiło w kwietniu 1949 roku. 
Granitowy obelisk zdobi krzyż Virtu�  
Militari oraz napis „Chwała poległym 
bohaterom za wolność Ojczyzny”.

Tuż obok znajduje się Pomnik Żołnierzy Armii Sowieckiej z II Wojny Świa-
towej - mogiła żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walkach w 1945 roku. 
Złożone tu zostały zwłoki 122 żołnierzy, przeniesione ze starego cmentarza
w Wąbrzeźnie oraz cmentarzy w Dobrzyniu i Kowalewie Pomorskim. 

Obelisk przy ul. Górnej
Na skwerze przy

ulicy Górnej znajduje 
się obelisk wraz z wmu-
rowaną tablicą upa-
miętniającą żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy 
walczyli o wolność na-
szej Ojczyzny. Uroczy-
stego odsłonięcia tabli-
cy dokonano 1 września 

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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1997 roku. Wymieniono tam dwa nazwiska: działaczki podziemia - Jadwigi
Łojewskiej-Stempniewicz oraz dowódcy lokalnych struktur AK, Zygmunta 
Koźlikowskiego. Przy obelisku corocznie odbywają się uroczystości w rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego.

Tablica pamiątkowa na murze przy Domu Strażaka na ul. Matejki
Tablica jest umieszczona na 

pierwotnym murowanym ogro-
dzeniu starej strażnicy przy dzi-
siejszym Domu Strażaka. Upa-
miętnia działaczy pożarnictwa 
rejonu wąbrzeskiego, którzy zgi-
nęli w czasie hitlerowskiej oku-
pacji. Jej uroczystego odsłonięcia 
dokonano 2 września 1985 roku.

Tablica pamiątkowa, Ergis SA,
ul. Dąbrowskiego 

Tablica ufundowana została 
przez Związek Bojowników o Wol-
ność i Demokrację, a jej odsłonię-
cie nastąpiło 1 września 1963 roku. 
Upamiętnia setki Polaków interno-
wanych w tym miejscu, mordowa-
nych i zmuszanych do ciężkiej pracy.

Obelisk 50-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Unia
Uroczyste odsłonięcie tablicy, 

umieszczonej na kamiennym obe-
lisku, znajdującym się na Stadionie 
Miejskim im. Jana Wesołowskiego 
przy ul. Sportowej, nastąpiło 21 paź-
dziernika 2000 roku. Na tablicy zo-
stało umieszczone mo� o autorstwa 
Wojciecha Bartoszewskiego: „Tym, 
którzy tu zwyciężali, tu przegrywali, 
abyśmy mogli walczyć dalej”.

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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Tablica 750-lecia Wąbrzeźna, ul. Plac Jana Pawła II
Tablica upamiętnia obchody 750-lecia Wąbrzeźna, przypadające na

rok 1996. Umieszczono na niej 
napis: „Pokoleniom wąbrzeź-
nian tworzącym historię mia-
sta – Rada Miejska Wąbrzeźna 
w roku obchodów 750-lecia”. 
Oprócz pamiątkowego obeli-
sku, na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w sali posiedzeń ra-
tusza umieszczono okoliczno-
ściowy witraż.

Tablica poświęcona pamięci
ks. bp. Jerzego Dąbrowskiego

Pamiątkowa płyta, umieszczona wewnątrz
kościoła farnego - parafi i pw. Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza, upamiętnia pochodzące-
go z Wąbrzeźna bp. Jerzego Dąbrowskiego, biskupa 
pomocniczego gnieźnieńskiego i bliskiego współ-
pracownika kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tabli-
ca została odsłonięta w 1994 roku.

Tablice partnerstwa Wąbrzeźno – Syke
Na terenie miasta są dwie tablice part-

nerstwa. Umieszczono je na kamieniach, 
które ulokowano pod drzewkami partner-
stwa przy kościele pw. Świętych Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza oraz przy 
Pływalni Miejskiej. Tablice uroczyście 
odsłonięto w 2008 roku podczas wizyty
w naszym mieście delegacji z Syke.

Fot. Anna Borowska

Fot. Archiwum UM

Fot. Archiwum Urzędu Miasta
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Obelisk Marii Skłodowskiej-Curie
Ustawiony w 2013 roku z inicjatywy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. Upamiętnia 
polską uczoną, która już od okresu między-
wojennego jest patronką parku okalające-
go Wąbrzeski Dom Kultury.

Tablica ofi ar II wojny światowej
Na terenie kościoła pw. Świętych 

Apostołów Szymona i Judy Tade-
usza jest kilka tablic upamiętniają-
cych ofi ary II wojny światowej. Na 
zewnątrz świątyni zamontowane są 
na całym cokole Pomnika Chrystusa 
Warszawskiego oraz po jego prawej 
i lewej stronie.  Wewnątrz jest jedna 
tablica - na zachodniej ścianie (obok 
wizerunku Matki Bożej Katyńskiej).

Tablica Stulecia Niepodległości
Tablica przy ul. Matejki (na trawniku przy

Pływalni Miejskiej) odsłonięta w listopadzie
2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Przedstawia, obok 
dat i napisu stylizowanego, Orła Białego, nawiązu-
jącego do przedstawień z okresu początków nie-
podległego państwa polskiego.

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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Okolice. Dwory, pałace i  kościoły
Bartoszewice

Pałac - wybudowany w latach 1913 - 1917 
w stylu willowym dla Güntera von Pfl ug - syna 
właścicieli sąsiedniego Trzcianka. Z zabudo-
wań majątku zachowały się: częściowo mur 
oraz bramy wjazdowe, olbrzymi czterokon-
dygnacyjny spichlerz z 1913 roku, kuźnia
z 1911 roku - wyjątkowo ciekawa architekto-
nicznie, chlewnia i obora z 1909 roku, rząd-
cówka oraz sześciorak i trzy czworaki z końca 
XIX wieku.

Błędowo
Dworek - wzniesiony na początku XIX wieku dla Ernesta Hoofa. Z zabudowań 

gospodarczych na uwagę zasługują browar oraz kuźnia.
Z dawnego dworskiego założenia ogrodowego zachowało się kilkanaście drzew, 

w tym dąb szypułkowy, posadzony w 1902 roku  na cześć kanclerza Bismarcka.
Kościół pw. św. Michała Archanioła z początku XIV wieku - wzniesiony przez 

Krzyżaków. Po pożarze w 1923 roku budowla zyskała całkowicie nową bryłę, 
zbudowaną na dawnych, kamiennych fundamentach. 

Cennymi zachowanymi dokumentami są kronika szkoły ewangelickiej, do-
kumentująca wydarzenia z lat 1892-1920, pisana przez nauczyciela Paula Da-
niela von Snarskiego, oraz kroniki szkolne z lat 1920 - 1939 i 1945 – 1954.

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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Czaple
Dwór - wzniesiony w połowie XIX 

wieku w stylu klasycystycznym dla 
rodziny Schirmer. Z zabudowań go-
spodarskich zachowały się: obora, 
owczarnia, stodoła i czworak. W 1909 
roku przejęte przez Komisję Koloniza-
cyjną i przerobione na mieszkania.

Dwór - (dawne Cholewice, dzisiaj część Czapel) - z końca XIX wieku, wybudo-
wany w stylu neorenesansowym. Z zabudowań majątku zachowała się obora 
oraz owczarnia z 1911 roku, która została przerobiona na mieszkania.

Dębowa Łąka
Park - najlepiej zachowany i najbardziej malowniczy park w powiecie 

wąbrzeskim. Rośnie tu największy w województwie platan klonolistny o ob-
wodzie 495 cm. W centrum parku stoi piękny pałac, zbudowany w połowie 
XIX wieku.

Pałac - potężny klasycystyczny pałac został wzniesiony w latach
1839 - 1844 dla Friedricha von Henniga. Czteroskrzydłowa rezydencja o wy-
miarach 26 x 35 m z parkiem o powierzchni 9 ha. Wieża i bogate zdobienia 
dwu- i trzykondygnacyjnych skrzydeł. W 1892 roku sprzedany Komisji Kolo-
nizacyjnej. Ziemie rozparcelowano, a pałac przekazano ojcom ewangelistom.
1 października 1899 roku założono w nim seminarium duchowne dla pasto-
rów z okolic Wąbrzeźna. Po II wojnie światowej był w nim dom dziecka, a od 
1984 do połowy 2020 roku - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - z XIII/XIV wieku, przebu-
dowany na renesansowy w XVII wieku. Świątynia jest kamienna, ale szczyty 
i górne kondygnacje ma ceglane. Od zachodu przylega do niej kwadratowa 
wieża. Budowlę zdobią ostrołukowe blendy, dekoracyjne sterczyny i fryzy.

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska Fot. Urząd Gminy Dębowa Łąka
www.ugdl
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Feliksowo
Dwór - wybudowany prawdopo-

dobnie na przełomie XIX i XX wieku dla
rodziny Kopeckich.

Kurkocin
Dwór - wybudowany pod koniec XIX wieku dla Theo-

dora Fishera w stylu klasycystycznym. Z zabudowań 
gospodarczych dawnego majątku zachowały się: mu-
rowany dwupiętrowy spichlerz z 1887 roku, wozownia 
przerobiona na remizę OSP oraz drewniany wiatrak koź-
lak z przełomu XIX/XX wieku. Pozostałe zabudowania 
rozebrano w latach 70. XX wieku.

Zachował się też park dworski, założony
w połowie XIX wieku.

Kościół parafi alny pw. św. Bartłomieja - 
wzniesiony w XIV wieku.

Goryń
Dwór - wzniesiony w połowie XIX wieku dla 

Wilhelma Körbera. Park dworski był niegdyś 
bogaty w egzotyczne gatunki drzew i krzewów. 
Z zabudowań zachowały się: spichlerz, stodo-
ła, rządcówka, czworak oraz częściowo mur
z bramą.

Jarantowice
Drewniany kościółek, kryty strzechą – od-

restaurowany kościół pw. św. Maksymiliana 
Kolbego. Dawniej kościół ewangelicki. Jest 
jednym z ciekawszych budynków sakralnych 
w Polsce. Jego pochodzenie datuje się na 
XVI wiek, ale niektórzy historycy czy znawcy 
regionu kujawsko -pomorskiego twierdzą, iż 
może pochodzić nawet z XV wieku.

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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Józe� owo
Dwór - budowany od połowy XIX wieku

do końca lat 30. XX wieku dla rodziny
Plehn. Najstarszy fragment - od strony 
północnej - w latach 1831-1849. Środko-
wa część dworu z wielospadowym da-
chem powstała w latach 70. XIX wieku. 
Piętrowe skrzydło południowe powstało 
w latach 1907 - 1914. Elewację frontową 
dworu przebudowano w 1937 roku.

Książki
Dwór - zwany potocznie domem 

nauczyciela, wybudowany prawdopo-
dobnie pod koniec XIX wieku. Przed 
II wojną światową przekształcony w 
obiekt handlowo-usługowy - na par-
terze znajdowała się restauracja i 
sklep kolonialny. Obecnie Gminny
Ośrodek Kultury.

Dwór w Małych Książkach - wybudowany 
prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku 
w stylu klasycystycznym dla Paula Cleinova.
Aktualnie budynek nie posiada na elewacji 
cech stylowych. Obecnie siedziba fi rmy Agropol
sp. z o.o.

Kościół parafi alny pw. Trójcy Świętej – dato-
wany na lata 1868 – 1869. 

Na przykościelnym cmentarzu - mogiła zbio-
rowa ponad 130 ofi ar hitlerowskich z czasów
II wojny światowej.  Po drugiej stronie uli-
cy – naprzeciw cmentarza - pomnik żołnierzy
radzieckich.

Łopatki
Dwór - wybudowany na przełomie XIX i XX wieku przez kolonistów nie-

mieckich, którzy wykupili rozparcelowany majątek Jankowskiego. Aktualnie 
budynek jest zamieszkały, ale znajduje się w fatalnym stanie, cechy stylowe 
zatarte, drewniane werandy rozebrane, dostawione przybudówki.

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl
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Kościół parafi alny pw. św. Marii Magdaleny - pierwsza połowa XIV wieku. 
Kościół został zbudowany około 1330 roku w stylu gotyckim, jest orientowany, 
murowany z cegły i kamienia, posiada kwadratową wieżę. Wnętrze nakryte 
neogotyckim stropem, wystrój barokowy.

Pomnik – w piaskowni jesienią 1939 roku hitlerowskie formacje SS i Gestapo
rozstrzelały blisko 2500 mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Na miejscu stra-
ceń postawiono symboliczną mogiłę, a w pobliżu piaskowni na wzgórzu pomnik.

Małe Radowiska
Dwór - wzniesiony w latach 1872-1874 w stylu klasycystycznym dla Paula 

Dienera. W latach późniejszych majątek dzierżawił od Komisji Kolonizacyjnej, 
a następnie częściowo kupił Lucjan Wilamowski, lokalny działacz społeczny
i polityczny. Po jego śmierci w 1947 roku 
majątek został przejęty przez Rolniczą 
Spółdzielnię Produkcyjną. W 1956 roku 
synowi Lucjana - Józefowi udało się od-
zyskać majątek. Jego potomkowie wy-
remontowali dwór i są do dzisiaj jego 
właścicielami.

Mgowo
Pałac - wzniesiony w połowie XIX wieku

w stylu klasycystycznym dla Ksawerego 
Działowskiego. Rozbudowywany przez licz-
nych kolejnych właścicieli. W 1951 roku
podczas remontu został pozbawiony 
prawie całkowicie cech stylowych. Za-
chował się herb Działowskich – Prawdzic 

- umieszczony na elewacji frontowej. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na 
marmurowe schody prowadzące na piętro. Z zabudowań dawnego majątku 
zachowały się: spichlerz, obora, kuźnia, stajnia, siedem czworaków oraz kapli-
ca dworska pw. św. Barbary z 1734 roku. Dwór jest wyremontowany.

Fot. Anna Borowska

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl
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Niedźwiedź
Pałac - centralny fragment pałacu 

stanowi klasycystyczny dwór, wybu-
dowany w połowie XIX wieku dla Wa-
lentyny i Jana Kucharskich. Pod koniec 
XIX wieku Józef Mieczkowski do dworu 
teściów dobudował dwa neorokokowe 
pawilony. We wschodnim pawilonie 
swoją sypialnię urządził syn Józefa - Wa-
cław. Ozdobił on boczne wejście herba-
mi: swoim – Zagłoba - oraz swojej żony Władysławy Działowskiej - Prawdzic. 
Ponadto od strony zachodniej dobudował ofi cynę wraz z kuchnią oraz ośmio-
boczną neogotycką wieżę. Z zabudowań dawnego majątku zachowały się wy-

budowane w 1913 roku: chlewnia, 
obora, stodoła, spichlerz i dom 
ogrodnika.

W okresie międzywojennym 
znajdowały się w nim cenne zbiory 
archeologiczne, broni białej, por-
celany i fajansu, malarstwa, rzeźb, 
mebli i pamiątek narodowych.

Park dworski założony został 
pod koniec XIX wieku, na po-
wierzchni ponad 8 ha.

Nielub
Dwór - wzniesiony w po-

łowie XIX wieku dla Karola
von Vogel. Architektonicznie 
dwór prezentuje styl klasycy-
styczny oraz neogotycki, uroku 
dodawała mu nieistniejąca już 
piętrowa drewniana weran-
da. W skład majątku wchodzą 
czworaki oraz budynki gospo-
darskie z XIX wieku, takie jak 
murowana stodoła czy gorzel-
nia (dawny młyn).

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl
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Orzechowo
Dwór - murowany, prawdopo-

dobnie z przełomu XIX i XX wieku, 
otoczony niewielkim parkiem.

Kościół parafi alny pw. św. Marii
Magdaleny – gotycka świątynia
z XIV wieku, wybudowana z ka-
mienia, cegły użyto tylko do bu-
dowy szczytów. Obok świątyni stoi 
drewniana dzwonnica z XIX wieku
z dzwonem z 1781 roku.
Płużnica

Pałac zwany zamkiem - wybudowany z klinkierowej cegły w drugiej po-
łowie XIX wieku dla Ernesta Kriegera. Był to potężny budynek częściowo 
parterowy, częściowo piętrowy, na wysokim fundamencie. Nad pałacem 

górowała trzykondygnacyjna wieża zwieńczona 
szpiczastym dachem. Po zniszczeniach wojen-
nych nie podjęto remontu - pałac został rozebra-
ny w latach 60. XX wieku, a materiały z rozbiórki 
posłużyły do rozbudowy budynku Starostwa Po-
wiatowego w Wąbrzeźnie. Z zabudowań dawne-
go majątku zachowały się wozownia i owczarnia, 
obecnie przerobione na mieszkania.

Kościół pw. św. Małgorzaty - wybudowany
w XIV wieku w stylu gotyckim z kamienia polnego 
i cegły. Drewniana dzwonnica w kształcie krosna 
z XIX wieku.

Ryńsk
Pałac - pierwotny dwór powstał 

z cegły i kamieni polnych w roku 
1751 dla Piotra Tuchołki. Dwór
- w XVII wieku należał do rodziny 
Działyńskich. Na przełomie XVIII
i XIX wieku nowi właściciele ma-
jątku Rheinsberg - rodzina Wilkxyc-
kich, rozbudowała dwór, nadając 
mu cechy klasycystyczne. Następ-
nie w latach 1872 - 1881 hrabia 

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl
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Artur Sumiński rozbudował rezydencję, tworząc potężny pałac o cechach 
neorenesansowych i neogotyckich. Po 1945 roku został przebudowany na 
szkołę. Obok pałacu znajdują się dwie klasycystyczne ofi cyny wybudowane 
około 1800 roku. Wokół rozciąga się park z tablicą pamiątkową poświęconą 
Mikołajowi z Ryńska oraz kilkoma drzewami - pomnikami przyrody.

Kościół pw. Świętego Wawrzyń-
ca  - z 1. połowy XIV wieku, w stylu 
gotyckim i renesansowym, para-
fi alny. Korpus kościoła przebudo-
wany został w 1608 roku z fundacji
Fabiana Plemięckiego. Dobudowa-
no wieżę i kruchtę od strony pół-
nocnej. W 1648 roku kosztem Jana 
Działyńskiego kościół odnowiono.
W świątyni zachował się wystrój
z XVIII wieku.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa -  wzniesiony na początku XX 
w. w stylu neogotyckim. Zachował się w nim pierwotny wystrój wnętrza.

Polskie betonowe schrony bojowe z 1939 roku.
Młyn z końca XIX wieku.
Czworaki z lat 70. XIX wieku.
Grodzisko z IX-XV wieku (około 1,5 km od wsi).

Sosnówka
Dwór - murowany z czerwonej cegły i kamienia, prawdopodobnie z prze-

łomu XIX i XX wieku.

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. Anna Borowska
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Stanisławki
Skansen w Stanisławkach działa 

od ponad 20 lat. W 250-letniej cha-
cie, która od pokoleń należy do rodzi-
ny Ireny Szymion, możemy oglądać 
zgromadzone pamiątki z całej ziemi 
chełmińskiej. Są kilkudziesięcioletnie 
lalki, wózki, biżuteria, przedmioty na-
leżące kiedyś do powstańców, narzędzia rolnicze oraz przedmioty gospodar-
stwa domowego. Najcenniejszym eksponatem, jak mówią właściciele skan-
senu,  „jest  porcelanowy dzbanuszek z 1815 roku, który zostawił Napoleon, 
gdy jego armia maszerowała ku Moskwie”.

Skansen chętnie odwiedzany jest przez turystów, można tu urządzić ogni-
sko, grilla, odbywają się tu lekcje historii.
O powstaniu obiektu i zgromadzonych w nim 
eksponatach chętnie opowiada Irena Szy-
mion – emerytowana nauczycielka historii
i regionalistka.

Chata zbudowana jest z drewna i pokryta 
trzciną.

Trzcianek
Dwór - murowany, powstały w latach 

90. XIX wieku dla Paula von Pfl ug. Zabu-
dowania gospodarskie nie zachowały się 
- wszystkie zostały rozebrane w latach 
70. XX wieku, a materiał z rozbiórki zo-
stał wykorzystany przez mieszkańców.

Uciąż
Dwór - wybudowany w latach 1868 - 1869 w stylu klasycystycznym dla 

Apolinarego Działowskiego; z cegły, na kamiennym fundamencie. Z orygi-
nalnego wyposażenia zachowa-
ły się drzwi wewnętrzne oraz 
drewniana podłoga w salonie. 
Z zabudowań dawnego majątku 
zachowała się jedynie rządcówka 
oraz dom dla pracowników, oba 
przebudowane.

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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Wałycz
Pałac - murowany, powstawał etapami 

dla kolejnych właścicieli majątku. Środ-
kowy fragment obecnego pałacu powstał 
prawdopodobnie w XVIII wieku dla rodziny 
Jeżewskich. Piętro, neobarokowe przybu-
dówki i reprezentacyjny ganek to pamiątki rozbudowy pałacu w XIX wieku 
dla rodziny Działowskich. Na początku XX wieku kolejni właściciele majątku 

– Chełmiccy – ufundowali kolejne 
przybudówki, tym razem klasycy-
styczne, zwieńczone a� yką. Z zabu-
dowań gospodarczych zachowały 
się: gorzelnia, rządcówka, obora, 
stajnia, kuźnia, spichlerz, ofi cyny 
i częściowo - murowana brama - 
wszystko z drugiej połowy XIX wieku.

Węgorzyn
Dwór - murowany z cegły i ka-

mienia polnego, powstał w dru-
giej połowie XIX wieku w stylu 
klasycystycznym z elementami 
neorenesansowymi. Fundatora-
mi byli prawdopodobnie Georg 
i Marie Gildemeister. Powojenne 
remonty spowodowały zniszcze-
nie cech stylowych i detali architektonicznych. Z zabudowań gospodarczych 
zachowały się owczarnia i mały budynek gospodarczy z końca XIX wieku.

Wronie
Pałacyk myśliwski – wzniesiony 

w latach 90. XIX wieku w stylu wil-
lowym dla hrabiostwa Albrechta
i Marthy von Alvensleben z Ostro-
mecka. Pełnił funkcję reprezenta-
cyjnej rezydencji na czas polowań. 
Z zabudowań gospodarskich z prze-
łomu XIX i XX wieku przetrwały: wo-
zownia, obora, chlewnia, czworak
i rządcówka.Fot. Archiwum Urzędu Miasta

Fot. Anna Borowska

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl
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Spichlerz (kościół) - gotycka budowla 
była kościołem, zbudowanym w pierwszej 
połowie XIV wieku. W XVII stuleciu odno-
wiona przez Fabiana Plemięckiego, a po 
wojnach polsko – szwedzkich opuszczona
i zamieniona na spichlerz.

Zaskocz
Park podworski i ofi cyna - pozostałości po majątku rodziny Zakrzewskich. 

Prawdopodobnie, jak na www.wabrzezno.pl pisze Maciej Sacha - społeczny
opiekun zabytków, „do 1945 roku znajdował się tu klasycystyczny dwór, 

w którym, wg lokalnych legend, 
znajdowała się loża masońska - ile
w tym prawdy, nie wiadomo (…)”. 
Z zabudowań dworskich zachowały 
się piętrowa ofi cyna, trzy czworaki 
i dom ogrodnika lub zarządcy ma-
jątku. W parku podworskim można 
oglądać pomnikowe dęby i częścio-
wo zachowane brukowane alejki.

Zieleń
Dwór został rozebrany w latach 90. 

XX wieku. Zachowały się park ze stawem, 
piętrowa ofi cyna oraz częściowo budynek 
gorzelni. 

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła - zbudowany w stylu gotyckim,
z cegły i kamienia, z 1. połowy XIV wieku. Pre-
zbiterium zostało dobudowane w XV wieku.
Główny ołtarz jest w stylu barokowym i po-
chodzi z XVII wieku.

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. www.wabrzezno.pl

Fot. Anna Borowska
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Kultura, rekreacja, sport
W Wąbrzeźnie prężnie działają instytucje kulturalne, kluby sportowe i sto-

warzyszenia. Wszystkie dysponują bogatą ofertą.

Wąbrzeski Dom Kultury
ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688 17 27, 56 688 23 42
e-mail: wdk@wdkwabrzezno.pl, www.wdkwabrzezno.pl

WDK organizuje wiele imprez 
kulturalnych - przeglądy, fes� wale, 
konkursy, koncerty, wystawy, im-
prezy plenerowe.

W placówce funkcjonuje wiele 
sekcji artystycznych: Akademia Kre-
atywnego Malucha, koła: baleto-
we, interdyscyplinarne, fotografi cz-
ne, gitarowe, szachowe, wokalne, 
dziennikarskie. Działają orkiestra dęta, kabaret, zespoły wokalne, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy oraz kluby: brydżystów, seniora, krót-
kofalowców, aktywnych kobiet, czarnego krążka, gier planszowych.

W galerii WDK, poza czasowymi wystawami, można obejrzeć wystawy sta-
łe, m.in. „Ikony” oraz „Lwów” Ignacego Kowaliszyna, prace malarskie Cecylii 
Szymańskiej, wystawę fotografi czną „Wąbrzeźno w fotografi i”, wystawę rysun-
ków Wiesława Rybszlegera „Wąbrzeźno subiektywnie”. Jest też Izba Muzealna,
w której  zgromadzono ciekawe eksponaty.  

W WDK działa Miejska Telewizja Kablowa - emituje program telewizyjny
i telegazetę. Telewizja kablowa w Wąbrzeźnie powstała jako jedna z pierw-

szych w kraju.
W kawiarni STYL, działającej okazjo-

nalnie w placówce, można organizować 
imprezy okolicznościowe, spotkania to-
warzyskie i inne (zamówienia i rezerwa-
cje pod nr. tel. 56 688 17 27).

Fot. Wąbrzeski Dom Kultury

Fot. Wąbrzeski Dom Kultury
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Przy WDK znajduje się Park im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, w którym można podziwiać 
rzeźby wykonane przez studentów oraz urzą-
dzona jest przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. 

WDK prowadzi również Miejski Punkt
Informacji, którego biuro czynne jest w wy-
znaczone dni przy ul. Poniatowskiego 8.
W dni, w których biuro jest zamknięte, infor-
macje z zakresu usług turystycznych udzielane są pod nr. tel. 535 540 521. 
Pod tym numerem można również uzgodnić zakup pamiątek z Wąbrzeźna
(kontakt e-mailowy: mpi@wdkwabrzezno.pl).

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Witalisa Szlachcikowskiego 
ul. Matejki 11B 
87-200 Wąbrzeźno
Tel. 56 688 18 21, 56 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com,
wypozyczalnia@biblioteka.wabrzezno.com 
www.biblioteka.wabrzezno.com 
www.facebook.com/BibliotekaWabrzezno/
www.instagram.com/biblioteka_wabrzezno/
Filia nr 1  - Wąbrzeźno, ul. Tysiąclecia 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego 
w Wąbrzeźnie oferuje mieszkańcom i turystom nowoczesną i różnorodną 
ofertę biblioteczną, edukacyjną, kulturalną oraz informacyjną.

W strukturach biblioteki działa wypożyczalnia dla dorosłych ze strefą 
czytelnianą oraz z salką wielofunkcyjną, a także Filia dla Dzieci ze strefą dla 
młodzieży oraz z tarasem na letnią czytelnię. Obiekt jest przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Biblioteka oferuje:

 – książki, czasopisma, mul� media i gry planszowe,
 – alternatywne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych oraz

czytaki do wypożyczania osobom niewidomym,
 – REGIONALIA o Wąbrzeźnie i powiecie wąbrzeskim, czyli źródłowa

informacja lokalna,
 – audiobooki oraz bezpłatny dostęp do ebooków w projekcie „Legimi”
 – bezpłatny dostęp do Internetu,

Fot. Anna Borowska

Fot. Anna Borowska
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 – usługi informacyjno-bibliografi czne, kserografi czne, skanowanie oraz
wydruki,

 – wypożyczenia międzybiblioteczne,
 – katalogi on-line, cyfrową bieżącą bibliografi ę regionalną oraz elektroniczną 

obsługę czytelników,
 – udostępnianie czytników z ebookami,
 – wydarzenia kulturalne, np.: wystawy, spotkania autorskie, promocje lo-

kalnych publikacji, wykłady, programy artystyczno-literackie, recitale, 
koncerty, konkursy literackie, warsztaty, kiermasze, działania animacyj-
no-czytelnicze dla najmłodszych, zajęcia biblioteczno-edukacyjne dla róż-
nych  grup wiekowych, zajęcia  biblioterapeutyczne, plenerowe wystawy 
oraz biblioteczne pikniki, a także projekty i akcje ogólnopolskie (np. „Noc
w bibliotece”, „Narodowe Czytanie” czy „Mała książka – Wielki człowiek”).

W wąbrzeskiej bibliotece działają Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych 
oraz dziecięcy DKK w Filii nr 1, a dla przedszkolaków Biblioteczna Akademia 
Malucha.

Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego
ul. Matejki 2a, 87-200 Wąbrzeźno

Pływalnia Miejska im. 
Pawła Bączyńskiego to 
jeden z najnowocześniej-
szych obiektów tego typu 
w regionie. Jego najwięk-
szą atrakcją jest kręta,
50 m zjeżdżalnia, która 
cieszy się wyjątkową po-
pularnością osób w każdym wieku. Chętni mogą spróbować swoich umiejęt-
ności pływackich w basenie sportowym lub odpocząć w niecce rekreacyjnej, 
wyposażonej w bicz wodny i kaskadę wodną. Do dyspozycji odwiedzających 
jest również sauna.
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Bezpieczeństwo gwarantuje doświadczona kadra ratownicza.
Cały obiekt jest wyposażony w nowoczesny system klimatyzacji, za-

pewniający odpowiednią temperaturę, oraz system monitoringu. Do dyspo-
zycji gości jest strzeżony parking.

Kręgle, squash, kort tenisowy
ul. Sportowa 10, 87-200 Wąbrzeźno

Obiekty prowadzone przez Zakład Aktywności 
Zawodowej w Wąbrzeźnie.

W ofercie: kręgielnia, bilard, squash, siłownia, 
gabinet masażu, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną
nawierzchnią (tenis, siatkówka, piłka nożna), dart/
rzutki, stół do piłkarzyków.

ZAZ organizuje również imprezy okolicznościowe oraz przyjęcia urodzino-
we dla dzieci i dorosłych, imprezy fi rmowe i rodzinne. Działają tu również 
punkt krawiecki oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Strzelnica myśliwska
1500 m od obwodnicy, w Wałyczyku

Strzelnicę prowadzi Koło Łowieckie 
Jedność. Można potrenować wszystkie
konkurencje strzeleckie, takie jak: 
przeloty, oś myśliwska, krąg myśliwski, 
zając, dzik w przebiegu, lis, rogacz.

Działa od 1 kwietnia do 30 września 
w każdą środę. Obowiązuje wcześniej-
szy kontakt pod nr. tel. 668 162 045
lub 691 023 935.

Paintball
Paintball Wąbrzeźno to park rozrywki dla fa-

nów aktywnego wypoczynku, którzy cenią wspól-
ny relaks na świeżym powietrzu. Na jego terenie 
można zrobić ognisko i urządzić grilla. Organizuje 
się tam imprezy fi rmowe, urodzinowe, wieczory 
kawalerskie i inne.

Dwa razy w roku odbywa się turniej paintballa, 
na którym każdy może spróbować własnych sił.

Informacje i rezerwacje pod nr. tel. 515 138 889. 
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Siłownie zewnętrzne - urządzenia fi tness
 – na placu zabaw przy ul. Matejki 27,
 – w parku przy ul. Wolności (od strony jeziora 

Frydek),
 – przy ścieżkach pieszo-rowerowych nad

Jeziorem Zamkowym,  
 – na placu zabaw przy ul. Topolowej,  
 – w Zakątku Seniora przy ul. Niedziałkowskiego 3, 
 – przy ścieżce pieszo-rowerowej obok Restauracji Zamkowa na

ul. Chełmińskiej,
 – między blokami na ul. Macieja Rataja 66 i 66A, 
 – na Górze Zamkowej,
 – na terenie tzw. osiedla 750-lecia Wąbrzeźna,
 – na terenach tzw. osiedli Niepodległości i Tysiąclecia. 

Place zabaw

 – ul. Mickiewicza – Ogródek Jordanowski,
 – ul. Topolowa,
 – ul. Matejki (znajdują się tu również  urządzenia fi tness),
 – ul. Niedziałkowskiego – Zakątek Seniora (także urządzenia fi tness),
 – ul. Sienkiewicza,
 – teren Podzamcza za amfi teatrem.

Plaża nad Jeziorem Zamkowym, kąpielisko
Na piaszczystej plaży, urządzonej w ramach budżetu obywatelskiego, zainsta-

lowane są parasole, stoliki, ustawione są też palmy. Do dyspozycji plażowiczów 
są leżaki.

Funkcjonują punkt gastronomiczny i wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Nad miejscem wydzielonym do kąpieli czuwa ratownik.
Przy plaży urządzono  również boisko do siatkówki.
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Amfi teatr na Podzamczu
W sezonie letnim oraz

z okazji różnych świąt od-
bywa się tu szereg koncer-
tów. Na wąbrzeskiej scenie
każdego roku goszczą znani 
artyści.

Przystań rekreacyjno-wędkarska
nad Jeziorem Zamkowym przy ul. Chełmińskiej 26

Pomost do cumowania łodzi 
na Jeziorze Zamkowym – ogól-
nodostępnych jest 5 przęseł 
pomostów pływających i 2 po-
mosty stałe. Wybudowany w ra-
mach budżetu obywatelskiego.
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Ścieżki pieszo-rowerowe

Na terenie Wąbrzeźna jest ok. 14 km
ścieżek pieszo-rowerowych. Połączo-
ne są w jedną pętlę. Wybudowane 
głównie na terenach rekreacyjnych 
miasta. Przy ścieżkach są fi t parki, 
miejsca wypoczynku, pla� ormy wido-
kowe oraz stanowiska dla wędkarzy.

Rondo Fitness & Spa
ul. Mikołaja z Ryńska 11A
tel. 532 300 400

Tutaj, pod czujnym okiem certyfi kowanych trene-
rów, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, na 
400 m2 komfortowej strefy fi t i gym, możesz spełnić 
swoje marzenia o wysportowanej sylwetce i rewela-
cyjnym samopoczuciu każdego dnia.

W strefi e SPA atrakcje dla duszy i ciała. Relaks w pełnym wymiarze, pomoc 
w uciążliwych dolegliwościach z układem kostno-stawowym, wspólna praca 
nad idealną sylwetką, a także zadbaną i promienną cerą.

Klub Odnowa Fitness
ul. Grudziądzka 50/3
tel. 664 473 009

W ofercie klubu m.in.: fi tness, jumping fi tness, 
step, salsa� on, pump&tone, zdrowy kręgosłup, pila-
tes, brazylijskie pośladki, płaski brzuch.

Właścicielka klubu, z 13-letnim stażem w bran-
ży fi tness, poradzi, jakie zajęcia będą właściwie dla 
konkretnej osoby.
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Szkoła Jogi Dobra Droga
ul. Sportowa 10
tel. 607 549 873

Szkoła Jogi Dobra Droga prowadzona jest 
przez Fundację Rozwijalnia.

Zajęcia odbywają się w sali fi tness
w Kręgielni „Mango” i prowadzone są przez 
wykwalifi kowanych nauczycieli jogi. Do wybo-
ru są zajęcia dla początkujących, joga kręgo-
słupa oraz joga relaksacyjna.

Zumba Fitness
Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2
ul. Wolności 30
tel. 667 228 873

Zajęcia zumba fi tness (połączenie elementów tańców latynoamerykańskich 
z elementami fi tnessu) prowadzone są:

– w poniedziałki o godz. 18.15 - treningi, 
wzmacniające organizm i jednocześnie do-
starczające mu wielu emocji i endorfi n,
– w środy o godzinie 19:00  - trening obwodo-
wy, wzmacniający poszczególne par� e mięśni 
i kształtujący sylwetkę.

Boiska ogólnodostępne
 – ul. Generała Hallera - boisko do koszy-

kówki, siłownia zewnętrzna, tor dla rol-
karzy, 2 stoły do tenisa,

 – ul. bp. Jana Dantyszka - boisko do ko-
szykówki, boisko do piłki nożnej, boisko 
do siatkówki plażowej, stół do tenisa,

 – Orlik – ul. Generała Pruszyńskiego 3,
 – boiska sezonowe – do siatkówki plażowej – Podzamcze.
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Stadion Miejski im. Jana Wesołowskiego
ul. Tysiąclecia 3,
tel.: 724 301 301
e-mail: biuro@stadion.wabrzezno.com 
www.stadion.wabrzezno.com

Oferuje usługi dla klienta sportowego: 
 – 25 miejsc noclegowych – pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z pełnym węzłem sani-

tarnym, TV, Wi-Fi 100 Mb/s
 – całodobowe wyżywienie – catering oraz dostęp do kuchni
 – siłownia i sauna
 – sala konferencyjna ze sprzętem mul� medialnym
 – pranie odzieży sportowej
 – monitorowany bezpłatny parking
 – 10 rowerów

Obiekty sportowe: 
 – boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej (105m x 68m) z trybuną dla 790 

osób
 – bieżnia poliuretanowa 4-torowa, 400-metrowa
 – bieżnia poliuretanowa 6-torowa, 100-metrowa
 – skocznia do skoku wzwyż
 – skocznia do skoku w dal i trójskoku
 – skocznia do skoku o tyczce
 – rzutnia do rzutu dyskiem i młotem
 – rzutnia do rzutu oszczepem
 – rzutnia do pchnięcia kulą

Fot. Marcin Zduniak
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Turystyczne Wąbrzeźno – zaplanuj podróż do minionych czasów
Na szlaku turystycznym zainstalowano osiem przystanków historycznych. 

Każdy - oznaczony na mapce numerami od 1 do 8 – ma swój kod QR, który 
odczyta informacje zamieszczone na stronie www.turystyczne.wabrzezno.com.

TURYSTYKA KULTUROWA
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Przejażdżki konne w siodle i przejażdżki bryczką
oferuje Gospodarstwo Agroturystyczne „Rancho Adama” w Myśliwcu
– 3,5 km od centrum Wąbrzeźna

Gospodarstwo oferuje przejażdżki konne w siodle, przejażdżki bryczką, plac 
zabaw, możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych oraz ogniska.
Na miejscu można podziwiać ptactwo ozdobne, m.in. bażanty, przepiórki, raj-
skie kurki.

Body Stress Release ZDROWE ŻYCIE
Czystochleb 39A
tel. 500 716 886 lub 500 716 835
www.bsrzdrowezycie.pl

W ofercie: uwalnianie napięć techniką Body Stress Release oraz weekendy 
w luksusowym drewnianym domu. Prawdziwy raj dla morsów, wędkarzy, spa-
cerowiczów i miłośników turystyki rowerowej.  Kuchnia wegetariańska.
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W trakcie tworzenia niniejszego folderu w Wąbrzeźnie
powstają kolejne obiekty rekreacyjne:

 – Przystań Sportów Wodnych – Podzamcze, przy plaży i kąpielisku,
 – Park Rekreacji i Wypoczynku – Podzamcze, 
 – tężnie solankowe – Podzamcze oraz w parku przy ul. Wolności 47 (WDK),
 – wodny plac zabaw – kąpielisko, Podzamcze.

CIEKAWOSTKI :
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Kluby sportowe
Miejski Klub Sportowy Unia Wąbrzeźno
ul. Tysiąclecia 3

Klub został założony jesienią 1950 roku 
jako koło sportowe przy Pomorskich Zakła-
dach Tworzyw Sztucznych. Dzięki wsparciu 
jednego z największych ówcześnie zakła-
dów przemysłowych na Pomorzu, Unia 
szybko dołączyła do grona najlepszych 
drużyn piłkarskich w regionie. Obecnie
z dużym powodzeniem zajmuje się szkole-
niem młodzieży. W klubie trenuje ponad 
150 zawodników, a najmłodsi adepci rozpoczynają przygodę z piłką już w wie-
ku 5 - 6 lat. 70-letnia historia Unii to nie tylko piłka nożna. W poszczególnych 
latach klub prowadził m.in. sekcje hokeja na lodzie, siatkówki, koszykówki, 
piłki ręcznej i lekkiej atletyki. Aktualnie, oprócz piłki nożnej, prowadzona jest 
również sekcja sportów siłowych, której zawodnicy z powodzeniem startują 
na arenie ogólnopolskiej.

Uczniowski Klub Sportowy Vambresia Wąbrzeźno
ul. Wolności 11

Klub działa od 1995 roku. Prowadzi sekcje piłki ręcznej dla dziewcząt.
Zespoły Vambresii z powodzeniem występują w turniejach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych. Zawodniczki powoływane są do kadry wojewódzkiej,

reprezentacji Polski,
z powodzeniem kon-
tynuują karierę w in-
nych klubach w Pol-
sce i na świecie, jak 
np. Karolina Kudłacz.
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Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki
ul. Mikołaja z Ryńska 28/11

Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki funkcjo-
nuje od 2011 roku, wcześniej, tj. od 1989 roku, 
działał jako Sekcja Karate Kyokushin MKS Unia 
Wąbrzeźno. Klub wychował wielu medalistów 
Mistrzostw Polski Kyokushin Karate, organizo-
wał zawody oraz aktywnie uczestniczył w życiu 
sportowym regionu. W Klubie bardzo duży na-
cisk kładzie się na wychowanie, etykietę i takie wartości, jak: poszanowanie 
starszych, uprzejmość, unikanie zachowań agresywnych, szacunek dla rywala. 
Wszystkie elementy treningu mają na celu realną sztukę walki, samoobronę 
oraz poprawienie sprawności fi zycznej. Obecnie w trzech grupach ćwiczy około 
40 karateków, najmłodsi mają po 5 - 6 lat.

Akademia Sportu 338
ul. Plac Jana Pawła II 13

Klub Gracie Barra Wąbrzeźno powstał 
w grudniu 2010 r. Młodzi sportowcy co 
roku startują w najważniejszych turniejach 
BJJ i MMA. Aktualnie treningi prowadzą 
czarny, brązowy i purpurowe pasy BJJ. Klub 
awansował do rangi akademii BJJ i przyjął 
nazwę Akademia Sportu 338 (od założycie-

la klubu – 338 polskiego czarnego pasa BJJ) i liczy, łącznie z grupami dziecię-
cymi, ponad 60 osób. Misją Akademii Sportu 338 jest rozwój sportowy klu-
bowiczów, wyszkolenie i nauka zdrowego stylu życia, propagowanie sportów 
walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves
ul. Plac Jana Pawła II 13

Klub działa od 2015 roku. Reprezen-
tuje Wąbrzeźno na Turniejach Rugby 
7. Zawodnicy klubu grali też w repre-
zentacji Polski Rugby League w meczu 
Polska – Szwecja oraz w meczu Polska 
– Norwegia. Od 2019 roku funkcjonuje 
tu również sekcja siatkówki WSR. Działa też – w ramach budżetu obywatel-
skiego - Siatkarskie Przedszkole z WSR. 
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Na jakie atrakcje można liczyć
w Wąbrzeźnie

Dni Wąbrzeźna – kilku-
dniowa impreza organizowa-
na w czerwcu. W programie 
imprezy sportowe, konkursy, 
wystawy i inne propozycje. 
Punktem kulminacyjnym jest 
koncert znanej gwiazdy estrady.
Organizator: Urząd Miasta 
Wąbrzeźno.

Jarmarki okolicznościowe
Wąbrzeskie jarmarki: wielkanoc-

ne, ekologiczne i bożonarodzenio-
we cieszą się wielkim zaintereso-
waniem. Odbywają się w okresach 
przedświątecznych i jesienią na Pla-
cu Jana Pawła II.
Organizatorzy: Wąbrzeski Dom Kul-
tury oraz Urząd Miasta Wąbrzeźno.

4×4 Mistrzostwa Trzech Jezior 
OFF ROAD oraz Wyścigi Złomów

Imprezy organizowane w okresie 
wakacji. Przyciągają tłumy widzów.
Organizator: Automobilklub Toruń-
ski Delegatura Wąbrzeźno.

Wystawy zabytkowych motocykli, pojazdów oraz zlot volkswagenów
Mobilne wystawy oraz zlot organizowane są w okresie letnim. Cieszą się 

ogromnym i niezmiennym zainteresowaniem. Corocznie na wąbrzeski rynek 
przyjeżdża wielu wystawców. Towarzyszą im konkursy dla właścicieli pojazdów 
oraz dla publiczności.
Organizator: Wąbrzeski Dom Kultury.

Fot. Marcin Zduniak
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Noc Kupały
Impreza organizowana mię-

dzy 21 a 22 czerwca. Na Po-
dzamczu „pojawia się” średnio-
wieczne obozowisko. Uczestnicy 
chętnie biorą udział w zabawach 
plebejskich, próbują swoich sił 
w strzelaniu z łuku oraz oglądają 
inscenizację prastarych obrzę-
dów kupalnocki.
Organizator: Wąbrzeski Dom Kultury.

Spotkanie z poezją śpiewaną
Muzyczne spotkania z poezją śpiewaną organizowane są w sierpniu. Odby-

wają się głównie w amfi teatrze.
Organizator: Urząd Miasta Wąbrzeźno.

Wąbrzeskie Rockowisko
Impreza dla miłośników muzyki rockowej, heavy metalowej i nie tylko.

Pomiędzy koncertami tematyczne konkursy z nagrodami dla publiczności. 
Miejsce: amfi teatr, Podzamcze.
Organizator: Urząd Miasta Wąbrzeźno.

Zakończenie wakacji
Huczna impreza, organizowana w amfi teatrze w ostatni weekend wakacji, 

zakończona koncertem gwiazdy muzyki dance oraz zabawą taneczną.
Organizator: Urząd Miasta Wąbrzeźno.

Wąbrzeska Dziesiątka
Wąbrzeska Dziesiątka 

– bieg uliczny. Impreza od-
bywa się na początku wrze-
śnia. Zapisy prowadzone są 
od wiosny. W wydarzeniu 
bierze udział kilkuset ama-
torów biegania.
Organizator: Stowarzyszenie
Miastoaktywni.pl.
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SwimRun
SwimRun - to taki duathlon, w którym biegniesz i pływasz bez zatrzymy-

wania, bez przebierania się. Wyścig składa się z kilku odcinków pływackich 
oraz kilku odcinków biegowych na przemian. Zawody organizowane w lipcu.
Organizator: Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl.

Wąbrzeski Fes� wal Turystyczny
Największe w naszym rejonie wydarzenie dedykowane podróżom i pozna-

waniu innych kultur. Cztery dni wypełnione bardzo ciekawymi spotkaniami
z podróżnikami, wystawami, wyprawami w teren i innymi działaniami. Impre-
za organizowana jesienią.
Organizator: Stowarzyszenie „Inicjatywa” Wąbrzeźno.

Wąbrzeski Fes� wal Historyczny
Wrześniowe dni pełne ciekawych wydarzeń dla osób zainteresowanych 

poznawaniem i poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu historii. Liczne wysta-
wy, prelekcje, msza św. za bohaterów oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej.
Organizator: Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Frydek”. 

Ergis Mali Twardziele
Bieg z przeszkodami 

dla dzieci w wieku od
4 do 11 lat na trasach
liczących od 200 metrów 
do około 1 kilometra. 
Dzięki sponsorowi ERGIS 
SA, udział w biegu jest 
bezpłatny, a na dzieci 
czeka wiele atrakcji i na-
gród. Impreza organizo-
wana w czerwcu.
Organizator: Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl.

WąbJAZZno
Fes� wal Jazzowy pn. „WąbJAZZno” – to wydarzenie nowatorskie w na-

szym regionie, oferujące niszową muzykę, jaką jest jazz. Repertuar fes� walu
zawiera bogatą ofertę artystyczną na najwyższym poziomie.
Organizator: Urząd Miasta Wąbrzeźno.
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Zlot food trucków
Zlot jest doskonałą 

okazją, aby skosztować 
kuchni z wszystkich stron 
świata. Jest to spotkanie
z prawdziwymi pasjonata-
mi kulinariów i ze smaka-
mi całego świata.

Piknik Lotniczy
Piknik rodzinny w Wałyczu koło Wąbrzeźna z mnóstwem atrakcji, m.in. 

pokazy lotnicze, liczne konkursy i występy, gry i zabawy dla każdego oraz wy-
stawa sprzętu lotniczego. Wydarzenie organizowane w lipcu.
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego 
oraz Gmina Ryńsk. 

Majówka
Majowy weekend pełen ciekawych 

imprez i wydarzeń kulturalnych. Stały-
mi punktami są Bieg Konstytucji 3 Maja, 
Imieniny ulicy 1 Maja, Dzień Flagi.
Organizatorzy: Urząd Miasta Wąbrzeźno,
Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna, Wąbrzeski Dom Kultury,
placówki oświatowe.

Dzień Dziecka
Święto dla dzieci i całych rodzin, wypeł-

nione licznymi atrakcjami.
Organizatorzy: Urząd Miasta, Wąbrzeski 
Dom Kultury, Koło Miejskie PZW, Pływalnia 
Miejska. 
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Informacje praktyczne
1. Informacja

Miejski Punkt Informacji
ul. Poniatowskiego 8
tel. 56 471 99 60, 535 540 521 
mpi@wdkwabrzezno.pl

Informacja PKP
ul. Kętrzyńskiego 122 (dworzec)
PKP Intercity (Grupa PKP), tel. 703 200 200
Arriva, tel. 703 302 333
Przewozy Regionalne, tel. 703 20 20 20
www.pkp.pl

Informacja PKS (dworzec)
ul. 1 Maja 51
Ogólnopolski Rozkład Jazdy, tel. 703 402 802

2.Alarmowe
Komenda Powiatowa Policji – 997, 112
ul. Wolności 28, tel. 56 687 72 21 – dyżurny, 56 687 72 05 - sekretariat
e-mail: epuap-wabrzezno@bg.policja.gov.pl 
www.wabrzezno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Straż Miejska
ul. Wolność 18, tel. 56 688 17 10
e-mail: strazmiejska@wabrzezno.com

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 998, 112
ul. św. Floriana 6, tel. 56 689 09 12, 56 689 09 00
e- mail: wabrzezno@kujawy.psp.gov.pl 
www.wabrzezno.kujawy.psp.gov.pl

Izba Przyjęć – 999, 112
ul. Wolności 27, tel. 41 240 1710 

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.
ul. Wolności 27, tel. 41 240 17 01
e-mail: sekretariat.wabrzezno@nowyszpital.pl
wabrzezno.nowyszpital.pl
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3. Instytucje
Urząd Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
centrala tel. 56 688 45 00
sekretariat 56 688 45 06
e-mail: sekretariat@wabrzezno.com
www.wabrzezno.com

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 44
centrala tel. 56 688 24 50 
sekretariat 56 688 27 45 
e-mail: starostwo@wabrzezno.pl 
www.wabrzezno.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. 1 Maja 46
tel. 56 688 17 55, 56 688 17 90
e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl
www.pssewabrzezno.pl, www.bip.pssewabrzezno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 32
tel. 56 689 04 00 
e-mail: mops@torun.home.pl
www.mops.rbip.mojregion.info

4. Kultura, rekreacja, sport
Wąbrzeski Dom Kultury
ul. Wolności 47
tel. 56 688 17 27, 56 688 23 42
e- mail: wdk@wdkwabrzezno.pl
www.wdkwabrzezno.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11B
tel. 56 688 28 92 
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com 
www.biblioteka.wabrzezno.com
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Filia 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
ul. Tysiąclecia 1
tel. 56 622 90 96 

Stadion Miejski im. Jana Wesołowskiego
ul. Tysiąclecia 3
tel. 724 301 301

Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego
ul. Matejki 2A
tel. 56 687 30 36
e-mail: biuro_basenwabrzezno@wp.pl
www.basenwabrzezno.com

Kręgielnia Mango – Zakład Aktywności
Zawodowej
ul. Sportowa 10
tel. 56 471 97 78 
e-mail: kregielnia-mango@wp.pl
www.kregielniamango.prv.pl

5.Noclegi, gastronomia, agroturystyka
NOCLEGI W WĄBRZEŹNIE
Hotel RONDO
ul. Mikołaja z Ryńska 11A, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 532 500 800 
e-mail: informacja@hotel-rondo.pl
www.hotel-rondo.pl

Pensjonat Zamkowa
ul. Chełmińska 26, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 669 949 407
e-mail: pensjonatzamkowa@wp.pl
www.pensjonatzamkowa.pl

Restauracja – hotel OAZA BIS
ul. 1 Maja 37A, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 15 21, 578 919 415
e-mail: hoteloaza@interia.pl
www.oazabis.pl
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Agroturystyka – Noclegi Wąbrzeźno
ul. Wolności 112, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 14 45, kom. 608 679 214 

Apartament Briesen 
ul. Tysiąclecia 4/29, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 503 162 135 

Stadion Miejski im. Jana Wesołowskiego
Tysiąclecia 3, 87-200 Wąbrzeźno
Noclegi dla grup zorganizowanych
tel. 724 301 301

NOCLEGI W OKOLICY WĄBRZEŹNA
Gospodarstwo Turystyczne „U Zbycha”
Barbara Wysocka
Wielkie Pułkowo 34, 87-207 Dębowa Łąka 
tel. 668 522 885 

Gospodarstwo Agroturystyczne Józef Kesler 
„Pod Dębem”
Łopatki Polskie 22, 87-222 Książki
tel. 56 688 85 72, 785 177 629
e-mail: grania2805@wp.pl

Zielona Dolina Katarzyna Wagner 
Łopatki Polskie 8, 87-222 Książki
tel. 698878220 
e-mail: zielonadolina8@wp.pl 

OAZA Zieleni Sławomir Nowak
Płużnica 29, 87-214 Płużnica
tel. 608 831 487 e-mail: slawek.nowak11@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Ferma Strusi Eugeniusza Tomasika
Płużnica 77, 87-200 Płużnica
tel. 601 095 714
e-mail: tomasikm@mga.com.pl

MEDIMAS Magdalena Goral 
Bielawy 11, 87-214 Płużnica 
tel. 731 773 262 
e- mail: medimas@wp.pl 
www.medimasbielawy.com.pl
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Kuźnia Smaków
Małe Pułkowo 20, 87-207 Dębowa Łąka
tel. 663 943 934
e-mail: recepcja@kuzniasmakow.com
www.kuzniasmakow.com

Gospodarstwo Agroturystyczne
Krystyna i Adam Przybyło
Myśliwiec 55, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 509810058
e-mail: ranchoadama@wp.pl
www.ranchoadama.weebly.com

Gospodarstwo Agroturystyczne Kozdrówka
Irena Szymion
Stanisławki 34, 87-214 Płużnica
tel. 56 688 35 06
e-mail: irenaszymion@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Izabela Streich
Wałyczyk 27, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 689 32 31

Ranczo Teresa i Bolesław Topolewscy 
Wałyczyk 23, 87-200 Wąbrzeźno
tel.: 56 689 32 31

GASTRONOMIA
Restauracja Stary Młyn
ul. 1 Maja 40, Wąbrzeźno
tel. 500 688 123 

Restauracja Zamkowa
ul. Chełmińska 26, Wąbrzeźno
tel. 56 687 19 28 

Restauracja Kopa Kabana
ul. Toruńska 6, Wąbrzeźno
tel. 795 121 449 
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Pizzeria Kameleon
ul. Legionistów 10, Wąbrzeźno
tel. 56 477 94 31 

Pizzeria Marakech
ul. Ojca Bernarda 7, Wąbrzeźno
tel. 530 577 845

Pizzeria Rukola
ul. 1 Maja 28, Wąbrzeźno
tel. 511 503 666

Bar U Madzi
ul. Plac Jana Pawła II 12
tel. 697 458 845

Bar Bao Linh
ul. Partyzanta 27, Wąbrzeźno
tel. 539 832 072 

Kawiarnia Styl
ul. Wolności 47, Wąbrzeźno
tel. 56 688 17 27 wew. 23 (czynne okazjonalnie)

Malta Sala Bankietowa
ul. Łabędzia 3, Wąbrzeźno
tel. 692 419 645 

Kawiarenka na rynku „Lody rzemieślnicze”
ul. Plac Jana Pawła II, Wąbrzeźno 
(sezonowo)

Bar „Pod Palmami”
plaża miejska przy Jeziorze Zamkowym
(sezonowo)

Kawiarenka „Pod żaglami”
ul. Podzamcze 21, Wąbrzeźno
Spółdzielnia Socjalna Baza (sezonowo)
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Lodziarnie
Lody Bonano
ul. 1 Maja 1

Lodziarnia 
ul. Mestwina 8 (wejście od ul. 1 Maja)

Wiślańska Cukiernio-Piekarnia
ul. 1 Maja 13

Piekarnia – Ciastkarnia
Bogdan Jarząb
ul. Plac Jana Pawła II 1
tel. 697 870 632

6. Inne
POCZTA
Poczta Polska Urząd Pocztowy Wąbrzeźno
ul. 1 Maja, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 11 14

Poczta Polska Urząd Pocztowy
Wąbrzeźno Filia
ul. Grudziądzka 46, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 25 80

BANKI
PKO BP PKO Bank Polski
Oddział 1 w Wąbrzeźnie
ul. Generała Sikorskiego 9, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 689 03 00

Millennium Oddział w Wąbrzeźnie
ul. Plac Jana Pawła II 23, 87-200 Wąbrzeźno

BGŻ BNP Paribas Oddział w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 39, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 22 571 15 80 – doradca klienta
22 571 15 80 - dyrektor

Santander Consumer Bank Oddział
w Wąbrzeźnie
ul. Kościuszki 2A, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 71 358 99 09
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Crédit Agricole Biuro Kredytowe
ul. Żołnierza Polskiego 18, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 71 354 90 09

Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu 
Oddział w Wąbrzeźnie 
ul. 1 Maja, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 688 20 02

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 
ul. Plac Jana Pawła II 10, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 687 32 83

Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział
w Wąbrzeźnie
ul. Generała Sikorskiego 9, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 667 020 570

Alior Bank - Placówka Partnerska
ul. Mestwina 7, 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 652 10 74, 600 993 684

BANKOMATY
Bank Millennium S.A.
87-200 Wąbrzeźno
ul. Plac Jana Pawła II 23 

Bank Polskiej Spółdzielczości
87-200 Wąbrzeźno
ul. Plac Jana Pawła II 1 

Spółdzielcza Grupa Bankowa
87-200 Wąbrzeźno
ul. Plac Jana Pawła II 13 

BGŻ BNP Paribas
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 39

Bank Polskiej Spółdzielczości
87-200 Wąbrzeźno
ul. Generała Hallera 8 

Bank Millennium S.A.
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 43 
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Spółdzielcza Grupa Bankowa
87-200 Wąbrzeźno
ul. 1 Maja 63a

Euronet
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mestwina 7

PKO BP
87-200 Wąbrzeźno
ul. Generała Sikorskiego 9 

PKO BP
87-200 Wąbrzeźno
ul. Grudziądzka 46 

Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Wąbrzeźnie
ul. Generała Sikorskiego 9, 87-200 Wąbrzeźno
Tel. 667 020 570

APTEKI
Majowa
ul. Mickiewicza 11, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 620 04 49 

Centralna
ul. Plac Jana Pawła II 4, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 21 21

Pod Arniką
ul. Wolności 10, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 26 55

Stokrotka
ul. Niedziałkowskiego 8, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 12 94

Dbam o Zdrowie
ul. Wolności 38, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 73 669 77 73

PULS VI
ul. Niedziałkowskiego 5, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 477 01 25
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Dr. Max
ul. Plac Jana Pawła II 11, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 621 91 57

Apteka Przyjazna
ul. Wolności 46, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 651 06 50

TAXI
Postój Taxi
ul. 1 Maja 52, Wąbrzeźno, tel. 56 621 08 00

Taxi osobowe nr 1 Grzegorz Lipiński
tel. 728 706 343

Taxi osobowe nr 4 Małgorzata Zięba
tel. 724 714 693

Taxi osobowe nr 5 Zdzisław Dulka
tel. 883 512 679

Taxi osobowe nr 6 Wiesław Zięba
tel. 603 225 525

Taxi osobowe nr 7 Ireneusz Lotarski
tel. 696 109 349

Taxi osobowe nr 10 Łukasz Małaczewski
tel. 603 109 225

Taxi osobowe nr 11 – Krzysztof Szydzik
tel. 724 096 997

Taxi osobowe nr 12 Marek Węcławek
tel. 603 594 03

STACJE BENZYNOWE, MYJNIE SAMOCHODOWE
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o.
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 20 08
e-mail: biuro@drobud.pl, drobud.w@neostrada.pl
www.drobud.pl 

HUZAR + myjnia
ul. Mikołaja z Ryńska 9, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 15 74
e-mail: wabrzezno@borole.pl
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Stacja Paliw ORLEN + myjnia
ul. Wolności 69, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 23 53 

Stacja Paliw i myjnia ORLEN 
ul. Mikołaja z Ryńska 11A, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 01 42

Stacja Paliw ORLEN 
ul. Chełmińska 51, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 24 256 00 71 

„Moto-Gaz” Janusz Śmieszek
ul. Kętrzyńskiego 7, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 01 53 
e-mail: janusz.smieszek@interia.pl

Hingucker Auto Detailing Wąbrzeźno 
ul. Budowlana 4, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 886 086 166 

Auto Myjnia 
ul. Kętrzyńskiego 19, 87-200 Wąbrzeźno 

Myjnia samochodowa Pola 
ul. Legionistów 1, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 531 838 854 

Columbus. Automyjnia 
ul. Kętrzyńskiego 11, 67-200 Wąbrzeźno
tel. 600 298 814 

Ehrle Myjnia Bezdotykowa 
ul. Grudziądzka 25, 87-200 Wąbrzeźno

Myjnia samochodowa samoobsługowa
ul. Wiśniowa 3, 87-200 Wąbrzeźno 
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STOWARZYSZENIA
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Zarząd Powiatowy
ul. Matejki 11, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 06 52, naczelnik 661 990 284
prezes 603597595

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski
ul. Matejki 18, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 17 02

Miejski Klub Sportowy UNIA 
ul. Tysiąclecia 3, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 605221558, e-mail: unia_wabrzezno@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy
Vambresia Wąbrzeźno
ul. Wolności 11, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 509 297 711 

Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Wąbrzeźno
ul. Chełmińska 26, 87-200 Wąbrzeźno

Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 3, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 691 281 251 

Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Matejki 11A, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 783 080 398

Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego
ul. Królowej Jadwigi 7, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 601 635 298

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 50 
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Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko – Pomorski
Koło w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 50

Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno
ul. Mikołaja z Ryńska 30/16, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 604 276 217

Akademia Sportu 338
ul. Plac Jana Pawła II 13/14, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 665 448 020

Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki
ul. Mikołaja z Ryńska 28/11, 87-200 Wąbrzeźno
e-mail: drywa.onet.pl@wp.pl

Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddział Wąbrzeźno
ul. Pruszyńskiego 50, 87 – 200 Wąbrzeźno
tel. 501 042 845

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu
Koło Pszczelarzy w Wąbrzeźnie
ul. Mickiewicza 28/19, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 02 09, 606 505 508

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
Oddział w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 24 50 

Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody”
ul. Matejki 2A, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 501 867 054

Stowarzyszenie „Wąbrzeska Kultura”
ul. Wolności 38, 87-200 Wąbrzeźno
e-mail: wabrzeska.kultura@wp.pl
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Automobilklub Toruński Delegatura Wąbrzeźno
ul. Matejki 11, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 600 990 041

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby
„Werewolves”
ul. Plac Jana Pawła II 13, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 601 296 973

Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl
ul. 1 Maja 37A, 87-200 Wąbrzeźno
e-mail: miastoaktywni@gmail.com

Wąbrzeskie SOS dla Zwierząt
ul. Plac Jana Pawła II 8/1, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 509 695 666

Dom adopcyjny dla zwierząt
ul. Wolności 32, 87-200 Wąbrzeźno

Wąbrzeskie Stowarzyszenie
Historyczno – Eksploracyjne „Frydek”
ul. Kętrzyńskiego 121A/3, 87-200 Wąbrzeźno
e-mail: stowarzyszeniefrydek@wp.pl
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