KUJAWY - NIE TYLKO WIEJSKIE KRAJOBRAZY
Są miejsca, które w świadomości ludzi wiążą się z jednym ogólnie znanym
wydarzeniem, choć pewnie nie każdy od razu znalazłby je na mapie Polski.
W Kruszwicy myszy zjadły króla Popiela, pod Płowcami rycerstwo polskie po raz
pierwszy zwyciężyło Krzyżaków, zaś w Nieszawie wydano słynne statuty. Wszystko to
świadczy o znaczeniu Kujaw dla naszej historii.
Położony 20 km od Torunia w górę Wisły Ciechocinek jest najbardziej znanym
nizinnym uzdrowiskiem w Polsce. W początku XIX wieku powstały tu pierwsze tężnie,
a w latach 30 ubiegłego stulecia źródła solankowe zaczęto wykorzystywać dla celów
leczniczych. Jedna z podmiejskich tras spacerowych prowadzi z Ciechocinka do Raciążka
z XIV- wiecznymi ruinami zamku.
Nad Wisłą położona jest również Nieszawa, dziś spokojne miasteczko, którego dawna
zasobność była wynikiem dużego ruchu towarowo- pasażerskiego na Wiśle. Poza zabytkami
sakralnymi należy obejrzeć zbiory Muzeum im. Stanisława Noakowskiego, wybitnego
malarza i architekta, który tutaj się urodził.
We Włocławku oprócz cennych zabytków sakralnych ze wspaniałą gotycką katedrą
Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny trzeba zwiedzić Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej. Warto zatrzymać się też przy krzyżu na tamie, upamiętniającym miejsce
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku oraz udać się na drugi brzeg rzeki, aby
obejrzeć największy w kraju pomnik poświęcony wojnie polsko - sowieckiej w 1920 roku.
Kierując się na zachód, przez Brześć, dotrzeć można do wsi Płowce, gdzie po
południowej stronie drogi, na niewielkim podwyższeniu, stoi pomnik bitwy z 1331 roku,
w której Władysław Łokietek pokonał Krzyżaków.

W Brześciu Kujawskim możemy zobaczyć dwa gotyckie kościoły oraz
klasycystyczny ratusz zaprojektowany przez Dominika Merliniego.
Kruszwica przyciąga turystów Mysia Wieżą, jedynym ocalałym fragmentem zamku
wzniesionego XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, ale - jak chce legenda - myszy zjadły
Popiela dużo wcześniej. Zamek został zniszczony przez Szwedów w czasie „potopu”
i ostatecznie rozebrany w XVIII wieku.

Wieża jest wielką atrakcją turystyczną nie tylko ze względu na legendę, ale również
z uwagi na przepiękną panoramę, która można podziwiać ze szczytu, oglądając miasto oraz
obszerny fragment Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego z rynnowym jeziorem Gopło.
Na poszczególnych piętrach wieży urządzona jest wystawa etnograficzno-historyczna.
Autentycznie romański rodowód ma natomiast kościół kolegiacki św. Piotra i Pawła,
a liczne wykopaliska archeologiczne potwierdzają istnienie grodu już na początku okresu
panowania Piastów.
Inowrocław to ostatni duży ośrodek miejski na trasie do Torunia. Miasto jest
uzdrowiskiem od 1876 roku. Warto tu obejrzeć kościoły oraz ekspozycję Muzeum im. Jana
Kasprowicza z działem poświęconym wybitnym synom Kujaw (m. in. Janowi Kasprowiczowi
i Stanisławowi Przybyszewskiemu).
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