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Opis:
Położone sześćdziesiąt kilometrów na północ od Bydgoszczy miasto jest rozległą terytorialnie stolicą
Borów Tucholskich i powiatu tucholskiego, zamieszkałą przez trzynaście tysięcy ludzi. Jak dowodzą
badania archeologiczne, gród pozostawał w cieniu innej osady warownej w Raciążu, do czasu upadku
tegoż w XIII wieku. Miejscowość miała powstać między 1187 a 1207 r., to jest w czasie panowania
księcia pomorskiego Sambora. Po raz pierwszy o Tucholi czytamy dopiero w dokumentach z 1287 r.,
czyli roku konsekracji przez arcybiskupa Jakuba Świnkę tutejszej paraﬁi. Sama nazwa miasta wywodzi
się prawdopodobnie od prasłowiańskiego wyrazu „hola” oznaczającego las. Jednak według legend
nazwa wywodzi się od słów księcia, który zatrzymując się na odpoczynek powiedział „tu hola” („tu
stań”). Inna teoria powstanie nazwy Tuchola wywodzi od słowa „tęch”, oznaczającego gnijącą wodę
jeziora. Na początku XIV wieku gród zajęli Krzyżacy, a w 1346 r. nowy przywilej lokacyjny – w miejsce
zaginionego – wydał wielki mistrz Henryk Dusemer. Wtedy też zakonnicy wznieśli mury miejskie i
postawili zamek. W 1454 r. Tuchola weszła w skład Królestwa Polskiego i pozostała w nim do I
rozbioru, była wówczas stolicą powiatu. Wojny ze Szwecją i zarazy przyniosły miastu upadek, z
którego miejscowość podźwignęła się dopiero w XIX wieku, dzięki przemysłowi drzewnemu. Pod
zaborami Tuchola pełniła rolę lokalnego ośrodka polskości. W okresie międzywojennym ponownie
znalazła się w granicach Rzeczpospolitej. Obecnie jest to przemysłowo-usługowe oraz turystyczne
miasto; pełni ono również funkcję centrum kulturalnego Borowiaków.
Los nie oszczędził zabytków Tucholi. Z dawnych fortyﬁkacji i zamku ocalało niewiele, jedynie
nieznaczna część ruin została włączona w obecną, XIX i XX-wieczną, zabudowę miasta. Ponadto, w
Tucholi możemy zobaczyć poewangelicki kościół paraﬁalny św. Jakuba Apostoła z lat 1837-1838 i
murowaną kapliczkę z 1889 r. przy ul. Chojnickiej. Na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Borów
Tucholskich, prezentujące przyrodę Borów Tucholskich, wystawę etnograﬁczną miejscowego folkloru
oraz inne wystawy czasowe.
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