
„CUDZE CHWALICIE, A SWEGO NIE ZNACIE 

- NASZE KUJAWSKO-POMORSKIE”  

 

Województwo kujawsko-pomorskie harmonijnie 

łączy bogactwo kultury, różnorodny krajobraz i skarby 

przyrody.  

Tereny te powiązane z początkami polskiej 

państwowości, przez wiele lat dzielone granicami, 

przejawiają duże zróżnicowanie krajobrazowe, 

architektoniczne oraz kulturowe. 

Działalność lodowca, który obejmował obszar 

województwa jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu, 

zostawiła swoje ślady w rzeźbie terenu nadając mu charakter podgórski. 

Aktywna ochrona przyrody wpłynęła na niezwykłą bioróżnorodność regionu. 

 



 KRAJNA I PAŁUKI 

Krajnę charakteryzuje pofalowany, sielski krajobraz z licznymi ciekawostkami 

przyrodniczymi. Jej znaczną część zajmuje największy w województwie Krajeński Park 

Krajobrazowy. Tutejsze rezerwaty chronią przede wszystkim wartościowe obszary lasów. 

Można tu zwiedzić ciekawe zabytki, kościoły, dworki i pałace. 

Kraina rozciągająca się na południe od Krajny (po drugiej stronie Noteci) to Pałuki. 

Jej rolniczy krajobraz urozmaicają liczne jeziora i niewysokie wzgórza. Najsłynniejszą 

z tutejszych atrakcji jest Muzeum Archeologiczne i gród w Biskupinie, który jest jednym 

z najważniejszych obiektów tego typu w Europie. 

W pobliskiej Wenecji znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowej. 

 

 Ziemia Chełmińska i Dobrzyńska 

Na prawym brzegu Wisły rozpościera się Ziemia Chełmińska. To dawny obszar 

państwa krzyżackiego, w związku z czym licznie występują tu średniowieczne zabytki, 

gotyckie kościoły oraz ceglane zamki. Szczególną atrakcją jest przebudowany w stylu 

renesansowym zamek w Golubiu oraz zamek w Radzyniu Chełmińskim. 

Brodnicki Park Krajobrazowy obejmuje ochroną bardzo atrakcyjny obszar licznych 

jezior i rozległych lasów. To rewelacyjne miejsce do rekreacji nad wodą. 

Drwęca to obecnie jeden z najważniejszych szlaków kajakowych w województwie. 

Tereny na wschód od niej to historyczna Ziemia Dobrzyńska, której wschodnia część objęta 

jest ochroną w ramach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Tutejszy 

krajobraz przypomina w wielu miejscach obszary podgórskie. Główna rzeka parku - Brynica - 

płynie malowniczym głębokim jarem. 

W okolicznej Szafarni, gdzie w młodości czas spędzał Fryderyk Chopin, funkcjonuje 

obecnie Ośrodek Chopinowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bory Tucholskie 

Bory Tucholskie to rezerwat biosfery UNESCO, jeden z najrozleglejszych 

kompleksów leśnych w Polsce. 

Na jego terenie wyznaczono dwa obszary chronione: Tucholski Park Krajobrazowy 

oraz Wdecki Park Krajobrazowy. Obejmują one otoczenie doliny Brdy i Wdy. Ich skarbami 

są rezerwaty przyrody, które chronią siedliska zagrożonych zwierząt oraz atrakcyjnych form 

krajobrazowych, jak doliny rzek czy torfowiska. Ciekawostką Borów Tucholskich jest 

akwedukt - skrzyżowanie Czerskiej Strugi z wielkim Kanałem Brdy w Fojutowie.  

 

 Dolina Dolnej Wisły 

Cenne walory krajobrazu i przyrody doliny chroni Zespół Parków Krajobrazowych: 

Nadwiślańskiego i Chełmińskiego. Ciekawostką tego obszaru są pozostałości po kulturze 

menonickiej, tradycje sadownicze, punkty widokowe, rezerwaty i jaskinie. 

Malowniczym miastem regionu jest Chełmno. Ze względu na przechowywane 

w chełmińskiej Farze relikwie Świętego Walentego nazywane jest „miastem zakochanych”. 

Na przeciwległym brzegu Wisły zobaczyć można ruiny wodnego zamku w Świeciu. 

Nasz piękny Grudziądz jest również częścią tego regionu. 

 

 Bydgoszcz i Toruń 

Bydgoszcz i Toruń to główne ośrodki miejskie regionu. Są to miasta o zupełnie 

odmiennych walorach. 

Toruń posiada gotycką zabudowę Starówki. Jego zabytki wpisane zostały na listę 

UNESCO Słynie z faktu, iż jest miejscem urodzin Mikołaja Kopernika, zjeść można tu 

pyszne tradycyjne pierniczki toruńskie. 

Bydgoszcz efektownie położona jest w dolinie Brdy otoczonej lasami. Rzeka 

stanowiąca naturalną oś miasta jest jednocześnie jego szlakiem turystycznym. 

Drodzy Wychowankowie, zachęcam Was podczas wakacji do korzystania z walorów 

turystycznych naszego regionu, do zainteresowania się jego historią oraz tradycją i kulturą 

ludową. 

 

Sylwia Wieczorek 


