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Kujawsko-pomorskie
– co mówią wieki…?
W nowych miejscach poszukujemy rzeczy niepowtarzalnych
i osobliwych… Dla mieszkańców są one tak zakorzenione
w miejscu, że niemal zwyczajne. Stanowią część krajobrazu,
który wzbudza raczej sentyment niż świadomość niezwykłego dziedzictwa. Dla turystów są zaskoczeniem, dla wnikliwych badaczy i poszukiwaczy przygód – celem godnym
dalekiej wyprawy.

Megalityczne grobowce kujawskie powstały w zbliżonym czasie, co piramidy w Gizie. Są około tysiąca lat starsze od słynnego kromlech w Stonehenge, w Anglii. Na Kujawach znajdują się jedne z najciekawszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce, a na Pojezierzu Chełmińskim – budowle
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z czasów państwa krzyżackiego. Toruńska starówka została wpisana na
listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Położone w środkowej Polsce województwo jest dzięki tym atutom jednym z ciekawszych regionów kraju.
Znajdujące się na tym stosunkowo niewielkim obszarze zabytki przewyższają dziedzictwo niektórych państw Europy. Tu nie ma czasu na nudę!
Wystarczy na mapie Polski odszukać linię Wisły – miejsce, w którym rzeka
mocno skręca w kierunku północnym. Dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym, w tym autostradzie A1, łatwo tu trafić z każdego zakątka
Polski. Międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy umożliwia komfortowe
dotarcie z innych krajów, a krzyżujące się tu drogi kolejowe łączą północ
z południem i zachód ze wschodem.
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Bydgoszcz – miasto
związane z wodą
Zielone, pełne przestrzeni, parków i skwerów miasto przecina rzeka Brda
i wybudowany pod koniec XVIII w. Kanał Bydgoski – wyjątkowy zabytek
hydrotechniczny w skali świata. Warto popłynąć tramwajem wodnym
lub spędzić wieczór na barce. Mieszkańców Bydgoszczy i odwiedzających
zachwyca Wyspa Młyńska z mariną o ciekawej formie architektonicznej
wkomponowanej w zabytkowe tło młynów Rothera. Na wyspie znajduje
się też Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie – tętniące życiem restauracje, kawiarnie i puby.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów
Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE | www.camerimage.pl
Wyspa Młyńska | www.visitbydgoszcz.pl

Nad Brdą wzniesiono okazały budynek Opery Nova, w którym odbywa
się prestiżowy Bydgoski Festiwal Operowy oraz Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Opera wraz z Filharmonią Pomorską stanowią dwie znakomite sceny artystyczne regionu.
Ciekawostką Bydgoszczy jest Exploseum DAG Fabrik Bromberg, pełniące
funkcję centrum techniki wojennej. Utworzono je w dawnych niemieckich
zakładach zbrojeniowych z okresu II wojny światowej.

BYDGOSZCZ
ul. Niedźwiedzia 1
tel. 52 340 45 50
www.visitbydgoszcz.pl
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Toruń – nie tylko gotyk
Monumentalny ratusz, kościoły, mury obronne z basztami i bramami, urokliwe kamienice i forty – elementy toruńskiej twierdzy tworzą
unikatową atmosferę miasta i przyciągają niezliczone rzesze turystów.
Zabytkowa część Torunia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W centrum warto zobaczyć barokowe kamienice:
„Pod Gwiazdą”, „Pałac Dąbskich” przy ul. Żeglarskiej lub „Gospodę pod
Modrym Fartuchem” na Rynku Nowomiejskim. Ciekawie prezentują się
też liczne budynki manierystyczne. W jednym z nich, przy ul. Rabiańskiej,
mieści się Centrum Astronomii im. M. Kopernika. To właśnie w Toruniu
urodził się twórca pierwszego nowoczesnego modelu wszechświata,
Planetarium im. Władysława Dziewulskiego
www.planetarium.torun.pl
Żywe Muzeum Piernika | www.muzeumpiernika.pl
Twierdza Toruń Fort IV – York-Żółkiewski
www.fort.torun.pl

w którego centrum znalazło się Słońce. W rodzinnym domu Kopernika
mieści się muzeum z pamiątkami po wielkim astronomie. Wiele osób odwiedza też Planetarium, Muzeum Okręgowe i Etnograficzne. W muzeach
piernika można nie tylko zobaczyć, jak powstaje aromatyczne ciasto, ale
też poznać wyjątkowy smak korzennych wyrobów, z których od wieków
słynie Toruń. Planując podróż warto sprawdzić w Internecie kalendarz
wydarzeń – w grodzie Kopernika jest ich całe mnóstwo. I jeszcze jedna
atrakcja – spacer bulwarem – Toruń przeglądający się o zmierzchu w wodach Wisły to niezapomniany widok.

TORUŃ
Rynek Staromiejski 25
tel. 56 621 09 31
www.it.torun.pl
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Chełmno – miasto
zakochanych®
Jednym z najciekawszych miast województwa kujawsko-pomorskiego jest
Chełmno. Położone na wysokiej skarpie, przy zachodniej granicy Pojezierza
Chełmińskiego, robi niesamowite wrażenie, kiedy dojeżdża się do niego od
strony południowej, ale i również Doliny Dolnej Wisły. To też jedyne miasto
w regionie, którego panoramę można oglądać ze wszystkich stron świata.
Wieże gotyckich świątyń, ogromny zespół klasztorny, wyjątkowy w skali
kraju gotycko-renesansowy ratusz oraz zachowane nieomal w całości mury
miejskie, wzbudzają podziw przyjezdnych. Zapewne dlatego miasto znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Chełmno znane jest również jako „miasto zakochanych®”, ponieważ w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny znajduje się relikwia św. Walentego
i corocznie 14 lutego organizowane są tu słynne „Walentynki Chełmińskie”.
Chełmno – Miasto zakochanych® | www.chelmno.pl

CHEŁMNO
ul. Rynek 28
tel. 56 686 21 04
www.chelmno.pl
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Grudziądz
– na skrzyżowaniu dróg
Na stromym brzegu Wisły, w północnej części regionu, powstał Grudziądz,
którego historia sięga wczesnego średniowiecza. Gotyckie spichrze przypominają tutejsze tradycje handlu zbożem, wieże kościołów i ciąg średniowiecznych murów miejskich tworzą fascynującą panoramę. W czasach
rzymskich Grudziądz znajdował się na trasie szlaku bursztynowego. Eksponaty archeologiczne z tego okresu można zobaczyć w tutejszym muzeum. Miłośników fortyfikacji z pewnością zainteresuje potężna Cytadela
– nigdy niezdobyta twierdza, z 30 kilometrami podziemnych chodników,
wzniesiona w latach 1776-1788. Warto zwrócić uwagę na trzy barokowe
założenia klasztorne: benedyktynek, jezuitów i reformatów. W mieście
znajdują się liczne punkty widokowe na Dolinę Dolnej Wisły.

GRUDZIĄDZ
ul. Rynek 3-5
tel. 56 461 23 18
www.it.gdz.pl
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Biskupin i Pałuki
– z otchłani dziejów…
Osada biskupińska to najbardziej znany w Europie środkowej rezerwat
archeologiczny. Tworzą go m.in. rekonstrukcje osady łużyckiej i neolitycznej, średniowiecznej wioski czy pałuckich chat. Z Biskupina kolejką wąskotorową można dojechać do Wenecji i zgubić się w czasie błądząc między
stylowymi eksponatami Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Jeśli będziemy
mieli pecha (albo szczęście) w ruinach Zamku Weneckiego usłyszymy
czarci śmiech tutejszego diabła. Dalej szlak prowadzi do Gąsawy, gdzie
w drewnianym kościele pw. św. Mikołaja można zobaczyć cenne barokowe malowidła. Warto też odwiedzić wzorowany na słynnej włoskiej Villa
Rotonda, klasycystyczny Pałac Lubostroń, którego fundator zlokalizował
go „w miejscu ustronnem a lubem”.
Festyn Archeologiczny w Biskupinie | www.biskupin.pl
Wenecka Noc z Parowozami | www.muzeumznin.pl

ŻNIN
Plac Wolności 20
tel. 52 303 14 81
www.it.znin.pl
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Szlak Piastowski
– narodziny Polski
Szlak Piastowski to powrót do pierwszych wieków państwa polskiego. Zabytki sztuki romańskiej są świadkami zamierzchłej historii i otwartą księgą
naszych dziejów. Kościół św. Jana Apostoła w Mogilnie szczyci się średniowiecznymi kryptami – jedna z nich jest najstarszym, w pełni przesklepionym, pomieszczeniem w Polsce. W Strzelnie można zobaczyć jedyne
w Polsce romańskie kolumny pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi
personifikacje cnót i przywar. W Kruszwicy i Inowrocławiu zachowały się
w całości kościoły o surowej, kamiennej architekturze. W Płowcach miała
miejsce wielka średniowieczna bitwa. W Brześciu i Kowalu koło Włocławka odkryjesz miejsca związane z historią polskich władców – Władysława
Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Szlak Piastowski przebiega przez dwa
województwa – wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, łącząc miejsca
związane z najstarszą polską dynastią – rodem Piastów.

Szlak Piastowski
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Golub-Dobrzyń
i Brodnica – zamki
i rycerskie turnieje
Odcięta przez linię Wisły północno-wschodnia część regionu kujawsko-pomorskiego była od XIII w. własnością Krzyżaków. W Golubiu-Dobrzyniu powstał okazały krzyżacki zamek, któremu na początku XVII wieku
królewna Anna Wazówna nadała styl renesansowy. Również w Brodnicy
znajdują się okazałe ruiny krzyżackiego zamku. W obu zabytkach organizowane są turnieje rycerskie, przywołujące w wyobraźni widzów dawną
świetność tych miejsc, etos rycerskiego stanu, niezwykłą urodę strojów
z różnych epok, dawne obyczaje panujące wśród szlachty i gawiedzi. Ruiny
krzyżackich twierdz można też podziwiać w Świeciu nad Wisłą, Nowem,
Rogóźnie-Zamku, Radzyniu Chełmińskim, Zamku Bierzgłowskim, Bobrownikach.

BRODNICA
ul. Zamkowa 1
tel. 56 498 44 48
www.it.brodnica.pl
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Szlaki tematyczne
– wybierz sam!
Województwo kujawsko-pomorskie to bogactwo walorów kulturowych
dzięki czemu region można poznawać według dowolnego klucza. Szlak
Chopina prowadzi do miejsc, które w młodości odwiedził wielki kompozytor. Warto zawitać do ośrodka w Szafarni, gdzie wciąż żyje jego muzyka i często odbywają się koncerty muzyki fortepianowej. Na Pałukach
możemy wybrać szlak drewnianych kościołów, dotrzeć do drewnianej
świątyni w Gąsawie o wyjątkowo bogatym wystroju. Idąc szlakiem św. Jakuba można zobaczyć zabytki należące do najważniejszych dzieł sztuki
w Polsce. W katedrze we Włocławku znajduje się nagrobek biskupa Piotra
z Bnina wyrzeźbiony przez Wita Stwosza, a w renesansowej kaplicy dobudowanej do romańsko-gotyckiego kościoła w Kościelcu Kujawskim koło
Inowrocławia – jeden z najpiękniejszych w Polsce piętrowych nagrobków
epoki renesansu. Gości Ostromecka zachwycą wspaniałe barokowe i klasycystyczne pałace otoczone okazałym parkiem. Słodka woń zaprowadzi ich
do urokliwego ogrodu pełnego przeróżnych odmian, barw i kształtów róż.
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