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Województwo kujawsko-pomorskie leży nad środkową 
Wisłą i  górną Notecią. Podwójna nazwa województwa 
podpowiada, że łączą się tu dwie wielkie historyczne 
krainy Polski – Kujawy i  Pomorze. Są tu także jednostki 
mniejsze, ale szczycące się bogatymi tradycjami, w  tym 
zaliczane do Wielkopolski Pałuki (okolice Żnina i  Kcyni) 
oraz Krajna (Nakło nad Notecią, Sępólno Krajeńskie). 
Wschodnią część województwa kujawsko-po-
morskiego na prawym brzegu Wisły zajmu-
ją Ziemia Dobrzyńska i  Ziemia Chełmińska 
– krainy średniowiecznych zamków (np. 
w  Golubiu-Dobrzyniu), w  których często 
odbywają się turnieje rycerskie, a  o  pół-
nocy, zgodnie z miejscowymi legendami, 
można zobaczyć Białą Damę albo usłyszeć 
brzęk kajdan.
 Najważniejszymi miastami są Toruń i Byd-
goszcz. Bydgoszcz to wielki, liczący 400 ty-
sięcy mieszkańców ośrodek nad Brdą. Rozwinęła 
się w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza dzięki bu-
dowie linii kolejowych i  Kanału Bydgoskiego. Toruń jest 
obok Gdańska i  Szczecina najważniejszym historycznym 
miastem Pomorza. Ominięty przez wojenne zniszczenia 
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zachował po dziś dzień jedną z najwspanial-
szych (obok Krakowa) starówek w  Polsce, 
wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Na wymienienie jego za-

bytków nie wystarczyłoby nam miejsca 
– jest ich ponad 320! Miasto kryje się 

w cieniu monumentalnych gotyckich 
kościołów, zachowały się także frag-
menty murów. Szczególnie piękny 
wydaje się Ratusz Staromiejski, wzno-
szony od połowy XIII w.; obecnie  

mieści się w  nim Muzeum Okręgowe. Trzeba odwiedzić 
Toruń także dla pysznych pierników, które już od śre-
dniowiecza rozsławiają miasto w całej Europie. W Żywym 
Muzeum Piernika możesz spróbować swoich sił w  cu-
kiernictwie. Być może korzennymi wypiekami zajadał się 
najsłynniejszy torunianin – Mikołaj Kopernik? Jego dzieje 
poznasz w tutejszym planetarium oraz na wystawie urzą-
dzonej w  dawnym domu astronoma. Kujawy to kraina 
słynna z  rolnictwa i  przemysłu spożywczego. Nie tylko 
pierniki, ale także olej i sól, które masz w domowej kuchni, 
pochodzą właśnie z Kujaw.
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 Historyczną stolicą Kujaw jest Włocławek, a do najważ-
niejszych miast należą także Inowrocław i  Ciechocinek. 
Zwiedzając je, trzeba zajrzeć nad wielkie jezioro Gopło, 
nad którym, w  Kruszwicy, wznosi się wieża zamkowa, 
w  której podobno myszy zjadły złego władcę Popiela. 
Z przystani u stóp Mysiej Wieży wyrusza statek wycieczko-
wy. Kto wie, może ujrzysz w wodzie postać tajemniczej ru-
sałki Goplany? Ale są tu też zabytki znacznie wcześniejsze, 
o prawdziwie europejskim znaczeniu. Jeśli chcesz poczuć 
się jak w  starożytności, musisz koniecznie zajrzeć na za-
chodni kraniec Kujaw, do Biskupina, w którym odkryto po-
zostałości osady aż z 738 r. p.n.e., zatem sprzed blisko 2800 
lat! Najlepiej przyjechać tu w trzecim tygodniu września, 

kiedy organizowany jest doroczny festyn archeologiczny. 
A to nie koniec kujawskich przygód z przeszłości! Miłośnicy 
jeszcze odleglejszych epok i żyjących w nich wielkich ga-
dów powinni zwiedzić ogromny JuraPark w Solcu Kujaw-
skim, gdzie wybudowano kilkudziesięciometrowe modele  
dinozaurów.

Zapora na Wiśle we Włocławku

Figura dinozaura z JuraParku w Solcu Kujawskim
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Wnętrze chaty  
– Biskupin
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 Z wizyty w kujawsko-pomorskim zadowoleni będą także 
miłośnicy techniki. Prawdziwym arcydziełem dawnej inży-
nierii jest Kanał Bydgoski – sztuczna droga wodna łącząca 
dorzecza Wisły i Odry, o długości 25 km. Ma on duże zna-
czenie, bo umożliwia przepłynięcie rzekami ze wschodu na 
zachód Europy! Zbudowany w latach 1773–1774 jest najstar-
szym w Polsce śródlądowym kanałem wodnym. Aby połą-
czyć ze sobą dopływy dwóch wielkich rzek – Brdy i Noteci 
– osiemnastowieczni budowniczowie musieli zrealizować 
wiele nowatorskich rozwiązań technicznych. Należą do nich 
zwłaszcza śluzy, czyli budowle umożliwiające regulowanie 
poziomu wody, tak żeby jedna rzeka nie „wlała się” do dru-
giej. Na powstałym w połowie XIX w. Wielkim Kanale Brdy 
prawdziwą rewelacją jest największy polski akwedukt, znaj-
dujący się w Fojutowie. Wody kanału przechodzą tu „górą” 
nad rzeką Czerską Strugą, płynącą w dolinie głębokiej na 9,5 
m. Jest to więc swego rodzaju „skrzyżowanie rzek”! Inne po-
mysłowe rozwiązanie techniczne można znaleźć w uzdrowi-

skowym Ciechocinku. Są to tężnie, czyli urządzenia niegdyś 
służące do pozyskiwania soli, a dziś używane tylko na po-
trzeby lecznictwa. Zbudowane są z  dębowych pali. Bijącą 
ze źródła słoną wodę, czyli solankę, wpompowuje się do ko-
ryta na szczycie tężni. Stamtąd opada ona poprzez otwory 
boczne na ułożone gałęzie tarniny. Ponieważ woda paruje, 
część soli pozostaje na gałązkach. Wcale nie trzeba jej lizać! 
Wystarczy stanąć niedaleko i wdychać uzdrawiające powie-
trze. Tężnie w  Ciechocinku powstały w  latach 1824–1832.  
 W regionie nie brak atrakcji dla miłośników przyrody. Na 
północnym skraju regionu leżą Bory Tucholskie – jeden 
z  największych w  Polsce obszarów leśnych, zajmujący 
aż 321 tysięcy hektarów. Nazwa „bór” oznacza duży las, 
w którym przeważają sosny. Rezerwat przyrody Cisy Sta-
ropolskie w Borach Tucholskich jest najstarszym rezerwa-
tem w Polsce. Założono go blisko 190 lat temu, ale rosnące 
tam cisy, lipy i  sosny są znacznie starsze. Zwłaszcza cisy 
odznaczają się wyjątkową długowiecznością – najstarsze 
drzewa w rezerwacie liczą 700 lat. Zwiedzając region, nie 

można zapomnieć o przepływającej jego środ-
kiem królowej polskich rzek – Wiśle. Pomię-

dzy Bydgoszczą i  Gniewem zachowała 
ona nadal pierwotny wygląd. Wystę-

pują tu naturalne obszary przy-
rodnicze, powstałe bez udziału 

człowieka – łąki, starorzecza, lasy 
łęgowe, strome zbocza, piasz-
czyste wyspy, wąwozy oraz wy-
dmy, porośnięte sosnowymi bo-
rami. Najcenniejsze tereny chroni 

się w parkach krajobrazowych:  
Chełmińskim i Nadwiślańskim.. 
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