BORY TUCHOLSKIE
Drodzy Wychowankowie,
czas teraz trudny i dalekie wyprawy turystyczne raczej niemożliwe, dlatego polecam
Wam poznanie pobliskich, przepięknych Borów Tucholskich.
Bory Tucholskie rozciągają się na północ od Bydgoszczy i stanowią jeden
z największych obszarów leśnych w Polsce. Zachwycą nas one wieloma atrakcjami, choć
niewiele znajdziemy tu zabytków architektury.
Jednym z nich jest kościół zbudowany na początku XIV wieku przez cystersów
w Koronowie. Ozdobą świątyni są obrazy znanego gdańskiego malarza Bartłomieja Strobla.
Położona na północy Tuchola zaprasza do Muzeum Borów Tucholskich, zaś do
Muzeum Historyczno-Etnograficznego - Chojnice.
Stąd do Czerska prowadzi prosta, wygodna droga, którą podczas okupacji Niemcy
zamierzali przekształcić we fragment autostrady Berlin - Królewiec. Kierując się z Czerska
kilkanaście kilometrów na północ, dotrzemy do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc
w Polsce - rezerwatu archeologiczno - przyrodniczego Kamienne Kręgi w Odrach.

Kamienne Kręgi należą do najbardziej niezwykłych obiektów turystycznych
w naszym kraju. Zagubione w głębokich lasach, z dala od skupisk ludzkich, przetrwały blisko
20 wieków w mało zmienionym kształcie. 27 kurhanów świadczy o tym, że stanowiły
cmentarz ważnych osobistości wędrownych plemion między I a II w. n. e. 10 kręgów
o średnicy do 33 metrów ułożonych z dużych głazów w figury o znaczeniu astronomicznym

sugeruje istnienie tu prehistorycznego obserwatorium wschodów i zachodów słońca,
służącego do precyzyjnego określania pór roku. Przyrodnicy odkryli w tym miejscu swoistą
anomalię - obecność na tajemniczych kamieniach mchów i porostów występujących tylko
w wysokich partiach gór. Tajemnice tych kręgów fascynują już naukowców od ponad 100 lat.
W podobnej odległości, tyle że na południowy zachód, znajduje się również inne
niezwykłe miejsce. Trudno sobie wyobrazić dwie drogi wodne przecinające się pod kątem
prostym w różnych poziomach. A jednak!

W Fojutowie o kilka metrów powyżej Czerskiej strugi poprowadzony został
w połowie XIX wieku Wielki Kanał Brdy. Metalowa kładka połączona schodami z brzegiem
kanału pozwala przejść pod nim wzdłuż płynącej poniżej rzeki.
W pobliżu Tucholi poprowadzono w lesie kilka ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych,
z których warta poznania jest zwłaszcza Jelenia Wyspa.
W Borach Tucholskich koniecznie zobaczyć należy także największy i najstarszy
w Polsce rezerwat cisów w Wierzchlasie. Został on utworzony w 1827 r. dla ochrony około
4 tysięcy cisów. Wielbicielem rezerwatu był Leon Wyczółkowski, który utrwalił go w ponad
100 pracach.
Jadąc dalej na wschód przez Lniano, warto zatrzymać się w Gródku, gdzie znajduje się
znajduje się jedna z dwóch zbudowanych w okresie międzywojennym elektrowni wodnych
na Wdzie (druga w miejscowości Żur).

W pobliskiej Leosi obejrzeć można drugi co do wielkości w kraju głaz narzutowy,
zwany Kamieniem Świętego Wojciecha. Legenda głosi, ze patron Polski wygłaszał z niego
nauki religijne.
W Laskowicach Pomorskich turystów przyciąga dom zakonny zakonu Werbistów
i mieszczące się w nim muzeum misyjne.
Z czasów władania krzyżackiego pochodzą pozostałości średniowiecznego zamku
w Świeciu nad Wisłą. Został on wzniesiony w latach 1338-1348. Osada ma znacznie starszą
historię, bowiem już w XI wieku istniał tu ważny gród u zbiegu rzek : Wdy i Wisły. Miasto
przejęte zostało przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1466 roku. Świecie przeżyło nie
tylko wojny i pożary, często także padało ofiarą powodzi. Wyniosła wieża i malownicze ruiny
na wyspie stanowią dzisiaj atrakcyjną oprawę imprez kulturalnych.
Dla tych, którzy chcieliby podziwiać Bory Tucholskie pływając kajakiem,
organizowane są spływy Wdą w pobliżu Tlenia.
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