
Położone na wysokim wiślanym brzegu Chełmno 
to jedno z najstarszych miast w województwie
kujawsko-pomorskim. To od niego wywodzi 
się nazwa Ziemia Chełmińska – 
opisująca tereny między łukiem Wisły, 
oraz granicznymi rzekami – 
Drwęcą na wschodzie i Osą na 
północy. 
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Chełmno - Atrakcje

To właśnie ta historyczna kraina była we
wczesnym średniowieczu centrum grodowego
osadnictwa słowiańskiego, a od XIII wieku
faktyczną kolebką powstającego państwa
Zakonu Krzyżackiego. Korzystając z prawa
chełmińskiego, czyli zbioru regulacji i przepisów
wypracowanych w Chełmnie, założono dziesiątki
miast i wsi. Bogata historia miasta, które
szczęśliwie omijały wojenne zawieruchy, skutkuje
mnogością świetnie zachowanych zabytków z
okresu średniowiecza, wtopionych w oryginalny
układ urbanistyczny z tego okresu. Oprócz
zachowanego prawie w całości obwodu murów
obronnych, można zobaczyć tu aż sześć
gotyckich kościołów! Wyjątkowe walory
Chełmna doceniono wpisując je na prestiżową
listę Pomników Historii, oraz umieszczając na
Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. 

Jednym z najważniejszych budynków w mieście
jest położony na samym środku rynku ratusz. Ta
charakterystyczna budowla z wysoką, smukłą
wieżą jest prawdziwą chlubą Chełmna. Historycy
architektury zgodnie uznają chełmiński ratusz za
jeden z najcenniejszych budynków
renesansowych w Polsce. Jego regularna,
trzykondygnacyjna bryła zwieńczona bogato
dekorowaną attyką,

jak i wyjątkowo ozdobna fasada z czterema
portalami, to prawdziwy dowód kunsztu
dawnych mistrzów murarskich. Dzisiaj, w
niegdysiejszej siedzibie władz miejskich
znajduje się Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
prezentujące zarówno historyczne wnętrza,
jak i zabytki związane z dziejami miasta i
regionu. 

Każdego roku - nie tylko 14 lutego, do
Chełmna tłumnie przybywają zakochani.
Głównym powodem takich odwiedzin –
oprócz oczywistych walorów niedużego,
romantycznego miasteczka, jest postać
świętego Walentego. Ten żyjący na przełomie
II i III wieku biskup i męczennik, powszechnie
uznawany jest za patrona zakochanych, a
jego relikwie przechowywane są właśnie w
chełmińskim kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Po nawiedzeniu
świętego, zakochani mogą usiąść na jednej z
postawionych specjalnie dla nich w centrum
miasta ławeczek, kupić pamiątkowy denar
chełmiński, czy po prostu wybrać się na
wyśmienity deser w jednej z wielu, naprawdę
godnych polecenia cukierni znajdujących się
przy chełmińskim rynku. 

Życzymy udanej wycieczki :)
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