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Inowrocław to jedno z największych miast województwa kujawsko-pomorskiego z solidnym fundamentem przemysłowo-usługowym - tyturalna
stolica Kujaw Zachodnich. To miasto uzdrowiskowe, które łączy walory turystyczno-przyrodnicze,
a także historyczne i kulturalne. W Inowrocławiu
można odpocząć, odetchnąć czystym i zdrowym
powietrzem, a przy okazji skorzystać z bardzo bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej i sportowej.
Inowrocław to stuprocentowo ekologiczny tabor
autobusowy, mnóstwo zieleni i wiele zabytków.
To miasto, które trzeba zobaczyć, aby na długo zachować wspomnienia.
Zapraszamy do Inowrocławia!

Park Solankowy

Wejście do parku zdobi rzeźba pawia, która pełni rolę zegara słonecznego. Otaczają ją kolorowe klomby,
a po zmroku oświetlają wielokolorowe światła, nadając bajkowego wyglądu. Kawałek dalej, w okolicy
muszli koncertowej, znajduje się pomnik współzałożyciela Parku Solankowego Zygmunta Wilkońskiego. Następnie mijamy okazały budynek Zakładu Przyrodoleczniczego, wzniesiony w latach 1928 - 1929,
w którym wykonywano różne zabiegi lecznicze. Tuż obok możemy zobaczyć pomnik generała Władysława
Sikorskiego, który przysiadł sobie na ławeczce, skąd ma piękny widok na dywan kwiatowy. Na wprost Zakładu Przyrodoleczniczego znajduje się muszla koncertowa, w której odbywają się liczne koncerty.
Idąc w kierunku tężni, możemy zobaczyć sezonową wystawę obrazów z zawieszonymi w pergoli kolorowymi parasolkami.
Zmierzając w głąb Parku Solankowego dojdziemy do urokliwego stawu z drewnianym mostkiem, który zaprowadzi nas pod wejście do inowrocławskiej tężni, która jest obowiązkowym punktem wizyty w Solankach.
Została wybudowana w celach zdrowotnych. Powstała z dwóch połączonych wieloboków o łącznym obwodzie 322 metrów. Ma 9 metrów wysokości. Na szczycie tężni znajduje się taras widokowy, z którego można
podziwiać panoramę Parku Solankowego. Warto wspomnieć, że inowrocławska tężnia została jednym
z 7 Nowych Cudów Polski 2014 ogłoszonych przez National Geographic.

PARK SOLANKOWY

UZDROWISKOWY INOWROCŁAW

o powierzchni ok. 85 ha jest wizytówką Inowrocławia. Na terenie Solanek znajdują się obiekty uzdrowiskowe, tężnia solankowa, muszla koncertowa, Pijalnia Wód – Palmiarnia „Inowrocławianka”, Ogrody Zapachów oraz tereny rekreacyjne.

JAK DZIAŁA TĘŻNIA...?
Solanka spływa po gałązkach tarniny i odparowuje. W ten sposób wokół i w inhalatorium
tworzy się zdrowy aerozol służący profilaktyce i wspomaganiu leczenia schorzeń górnych
dróg oddechowych, chorób tarczycy, schorzeń
alergicznych skóry, obniżaniu poziomu ciśnienia tętniczego. Ponadto przebywanie przy
tężni wzmacnia odporność. Zamknięty kształt
tężni powoduje, że inhalatorium działa ze
zdwojoną siłą. Powietrze wokół tężni jest nasycone jodem i minerałami.
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W dalszej części parku znajdują się Ogrody Zapachów i Kolorów. Na kolistych klombach od wczesnej wiosny zachwycają kolorami róże, piwonie i zioła. To piękny zakątek spacerowy, zlokalizowany w pobliżu Alei Dębów i w niewielkiej odległości od Pijalni Wód - Palmiarni „Inowrocławianka”. Warto tu zajrzeć, pospacerować pięknymi alejkami
wśród drzew i krzewów i spróbować aromaterapii. Aleja Dębów jest miejscem, gdzie znamienici goście miasta, upamiętniając swój pobyt w Inowrocławiu sadzili drzewko. Przed każdym z nich znajduje się tabliczka informująca, kto
i kiedy je posadził. Pierwsze drzewko należy do aktorki Ireny Kwiatkowskiej.

UZDROWISKOWY INOWROCŁAW

Następne miejsce warte zobaczenia to Pijalnia Wód - Palmiarnia „Inowrocławianka”. Jest to pierwsza palmiarnia w województwie kujawsko
– pomorskim. Jej egzotyczny klimat tworzy bogata tropikalna roślinność. W pijalni wód można spróbować wód z inowrocławskich odwiertów „Inowrocławianki” i „Jadwigi”. „Inowrocławianka” to krystaliczna
woda obfitująca w magnez, wapń, sód oraz jod. Zawarte w niej składniki mineralne są niezbędne dla osób uprawiających sport, wspomagają
prawidłową pracę tarczycy, mięśni oraz mają dobroczynny wpływ na
stan skóry, włosów i paznokci. „Inowrocławianka” nazywana jest też
wodą młodości. „Jadwiga” natomiast jest wodą leczniczą, która może
poprawić pracę wątroby i trzustki.
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Dywan kwiatowy z pergolą

W Pijalni Wód - Palmiarni „Inowrocławianka” znajduje się
jedyny w Polsce Pomnik Teściowej, który przedstawia uroczą
starszą panią w ogromnym kapeluszu z pieskiem na kolanach.
Ponadto w budynku Pijalni Wód – Palmiarni „Inowrocławianka” znajduje się
Chata Kujawska, która przedstawia wystrój domu kujawskiego z XIX wieku.
W sąsiedztwie znajdują się Ogrody Papieskie, które zostały otwarte w 30.
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Układem architektonicznym
nawiązują one do Ogrodów Watykańskich.
Na koniec naszej wizyty w Solankach, podczas spaceru po urokliwych trasach
warto zobaczyć tzw. Nowe Solanki, gdzie przy pięknej pogodzie można opalać
się na plaży nad stawkiem lub grillować w specjalnie do tego przygotowanym
miejscu.

UZDROWISKOWY INOWROCŁAW

Idąc z Parku Solankowego do centrum miasta ulicą Solankową, na gzymsach
kamienic można zobaczyć wiewiórki (wykonane z brązu), które ze względu
na ich dużą ilość w parku, stały się umownym symbolem Inowrocławia.
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Przy ulicy Solankowej znajduje się Muzeum im. Jana Kasprowicza z bardzo bogatą kolekcją pamiątek po Janie
Kasprowiczu i największą w Polsce kolekcją rękopisów i pierwodruków dzieł Stanisława Przybyszewskiego. W muzeum znajdują się także wystawy dotyczące historii Inowrocławia i Kujaw, a także zbiory prac archeologicznych
prowadzonych w okolicy oraz obrazy z okresu Młodej Polski. Na uwagę turystów zasługuje panorama Inowrocławia, która przedstawia wygląd miasta sprzed kilku wieków.

KULTURALNY INOWROCŁAW

Kolejnym punktem na mapie Inowrocławia wartym zobaczenia jest Rynek, który jest centralnym
placem w mieście, otoczonym kamienicami z II połowy XIX i początków XX wieku. Dawniej na Rynku
znajdowała się wieża ratuszowa.
Obecnie na Rynku stoi pomnik patronki miasta
– Królowej Jadwigi oraz fontanna z kolorowym
oświetleniem i strumieniami wody, która 3 razy
dziennie zachwyca pięknymi seansami muzyczno
– świetlnymi. Na Rynku odbywa się wiele cyklicznych imprez organizowanych przez Miasto, m.in.
Art Ino Festiwal oraz Święto Królowej Jadwigi,
a także wiele innych wydarzeń.

W sąsiedztwie Rynku, przy ul. Kasztelańskiej, w charakterystycznej niebieskiej kamienicy można obejrzeć ciekawą wystawę archeologiczną „Askaukalis” – osady położonej na szlaku bursztynowym przebiegającym przez obecny
Inowrocław. Jest to obowiązkowy punkt dla miłośników historii i archeologii.
Wystawa przedstawia cenne znaleziska z terenu Inowrocławia i okolic, odkryte
podczas badań archeologicznych.
Spacerując ulicą Królowej Jadwigi można spotkać wykonane z brązu żaczki.
Inowrocławskie figurki mają niewiele ponad metr wysokości i ubrane są w średniowieczne stroje, a ich zadaniem jest wskazanie miejsc wartych zobaczenia.
Na ulicy Królowej Jadwigi możemy spotkać aż trzy figurki: przy Rynku, obok
zabytkowego gmachu poczty oraz przy wejściu na plac Klasztorny. Kolejne dwa
żaczki można spotkać przy wejściu do Solanek, w pobliżu pawia.
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Tuż przy Rynku, na ulicy Świętego Ducha, stoi zabytkowy
tramwaj. To pamiątka po
„bimbie”, czyli tramwaju jeżdżącym kiedyś po Inowrocławiu. Tam, gdzie przebiegała
trasa, można zobaczyć fragment torów.

Teatr Miejski
Następnym punktem naszego spaceru będzie gmach Teatru Miejskiego, w którym znajduje się Instytut Prymasa Józefa Glempa, gdzie zgromadzone zostały pamiątki i precjoza
używane przez urodzonego w Inowrocławiu Prymasa. Instytut mieści się w kilku salach
tematycznych m.in. bibliotecznej, audiowizualnej, gabinetu Prymasa i tzw. sali kujawskiej.

KULTURALNY INOWROCŁAW

Ponadto w budynku Teatru mieści się Wystawa Solnictwa. Jest to stała ekspozycja nawiązująca do nieistniejącej już kopalni. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających
różne aspekty inowrocławskiego solowarstwa na przełomie wieków. Podczas zwiedzania
wystawy można wyobrazić sobie atmosferę panującą w kopalni, a wszystko dzięki temu,
że ściany zostały wyłożone solą kamienną. Ponadto można przejechać się windą stylizowaną na szyb górniczy oraz obejrzeć film dokumentalny, przygotowany jeszcze przed
zalaniem kopalni, przedstawiający jej niekwestionowane piękno.

Tuż obok gmachu Teatru zachował się fragment średniowiecznego muru obronnego.
Jest to także jeden z obiektów znajdujących się na Szlaku Piastowskim.
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Makieta klasztoru
franciszkanów
W pobliżu Teatru, na placu Klasztornym, gdzie kiedyś znajdował się klasztor franciszkanów, dziś ustawiona jest jego makieta z brązu. Klasztor powstał
w latach 1237 - 1238 i był trzecim co do wielkości
klasztorem franciszkanów na ziemiach polskich.
Klasztor został ufundowany przez księcia Kazimierza Kujawskiego. Budynki klasztorne zostały zburzone w 1821 roku, a wyposażenie przyklasztorne
otrzymały świątynie znajdujące się w mieście.

INOWROCŁAWSKIE ZABYTKI

Kościół św. Mikołaja

Inowrocławska fara, wybudowana została w stylu
gotyckim. Obiekt znajduje się na Szlaku Piastowskim. We wnętrzu kościoła można podziwiać zabytki
sztuki sakralnej. W tym kościele, w 1860 roku został ochrzczony Jan Kasprowicz. Ponadto to właśnie w tym miejscu w 1397 roku Królowa Jadwiga pertraktowała z wielkim mistrzem krzyżackim
Konradem von Jungingenem w sprawie pokojowego zlikwidowania sporu. Zgodnie z legendą,
w kościele tym Jadwiga (wówczas 24-letnia królowa) miała przepowiedzieć klęskę Krzyżakom. Jej
przepowiednia ziściła się w 1410 roku, podczas
bitwy pod Grunwaldem. Naprzeciwko kościoła na
ścianie kamienicy widoczny jest mural nawiązujący do historii Inowrocławia. Przedstawia księcia
Kazimierza Konradowica, założyciela Inowrocławia, ojca Władysława Łokietka, który również
urodził się w Inowrocławiu.

Kościół św. Mikołaja
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Kościół Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie
INOWROCŁAWSKIE ZABYTKI

Ta neoromańska świątynia powstała na początku XX wieku. Inicjatorem jej powstania
był biskup Antoni Laubitz. Jest to najwyższy
i największy kościół w Inowrocławiu, jego
wieża liczy 77 metrów. W kościele znajdują
się płaskorzeźby wykonane przez poznańskiego artystę Władysława Marcinkowskiego i nawiązują one do polskich tradycji narodowych oraz piastowskich korzeni miasta.

CZY WIESZ ŻE...?
W TYM KOŚCIELE ZOSTAŁ
OCHRZCZONY JÓZEF GLEMP
PRYMAS POLSKI.

Kościół Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie
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INOWROCŁAWSKIE ZABYTKI

Bazylika Mniejsza Imienia
Najświętszej Maryi Panny

Najstarszy i najcenniejszy zabytek Inowrocławia, znajdujący się na Szlaku Piastowskim. Kościół wybudowany został w stylu
romańskim. Jest jednonawowy i orientowany co oznacza, że prezbiterium ulokowano po wschodniej stronie bryły. Od zachodu zamykają go dwie wieże, od wschodu
półkolista absyda. W 1834 roku kościół
niemal doszczętnie spłonął. Po pożarze
przez wiele lat nie nadawał się do pełnienia funkcji religijnych, dlatego otrzymał potoczną nazwę „Ruina”. Na szczególną uwagę zasługują umieszczone na zewnętrznych
ścianach płaskorzeźby, które przedstawiają
ludzi, diabły i zwierzęta. Kościół jest skromnie wyposażony, a najcenniejsza w nim jest
gotycka rzeźba Uśmiechniętej Madonny,
znajdująca się w ołtarzu głównym.
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Bazylika Mniejsza Imienia
Najświętszej Maryi Panny

INOWROCŁAWSKIE ZABYTKI

Gmach Ratusza

Został wybudowany w latach 1907 - 1908
w stylu neogotyckim. W budynku znajdują
się pomieszczenia administracji samorządowej oraz Sala Ślubów. W latach powojennych był siedzibą władz powiatowych,
a obecnie mieści się tu siedziba Rady Miejskiej i Urzędu Miasta. Najpiękniejsza jest
sala sesyjna na I piętrze z herbem miasta
oraz obrazami wykonanymi w technice
sgraffito przedstawiającymi historię miasta.

Gmach Ratusza
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CO ROKU TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW PRZYCIĄGAJĄ
LICZNE FESTIWALE I IMPREZY ORGANIZOWANE W INOWROCŁAWIU.

ART INO FESTIWAL
Jest to coroczna impreza organizowana w lipcu na Rynku. Tradycją
jest, że w weekend, w który odbywa
się Art Ino Festiwal, na ulicy Królowej Jadwigi pojawia się kolorowa
parasolkowa aleja.

TO WARTO WIEDZIEĆ, TU WARTO BYĆ

INO ROCK FESTIWAL
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Jest to cykliczna impreza, organizowana w sierpniu, podczas której występują znani i cenieni artyści sceny
rockowej. Koncerty festiwalowe odbywają się w Teatrze Letnim.

INOWROCŁAWSKIE LATO
MUZYCZNE
To cykl letnich imprez muzycznych,
które odbywają się w muszli koncertowej i Teatrze Letnim, podczas których
możemy podziwiać występy zarówno
solistów jak i zespołów z całego kraju.

TO WARTO WIEDZIEĆ, TU WARTO BYĆ

ARLEKINADA
W marcu w Inowrocławiu odbywa się
Arlekinada - Ogólnopolski Festiwal
Małych Form Teatralnych, w którym
udział biorą młodzi artyści z całej Polski.
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OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR
DĘTYCH

Impreza artystyczna, która wpisała się na stałe w kalendarz letnich
inowrocławskich wydarzeń kulturalnych. Festiwal ma charakter konkursu, orkiestry rywalizują w trzech
kategoriach: marsz, musztra paradna oraz prezentacje estradowe.
Co roku festiwalowi towarzyszy
parada ulicami miasta i koncert
z udziałem orkiestr dętych.

TO WARTO WIEDZIEĆ, TU WARTO BYĆ

INOWROCŁAW TO TAKŻE MIASTO SPORTU, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ WIELE IMPREZ SPORTOWYCH.
DO NAJWAŻNIEJSZYCH NALEŻĄ:
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PIASTOWSKI FESTIWAL BIEGOWY

SOLANKOWY KOSZMAR

Wydarzenie nawiązuje do Szlaku Piastowskiego. Zawodnicy biegną z Kruszwicy do Inowrocławia pokonując dystans półmaratonu. W ramach imprezy
odbywają się także biegi na krótszych
dystansach 5 i 10 kilometrów.

Biegi w Solankach z przeszkodami na
dystansie 5 i 10 kilometrów. Na trasie biegu znajduje się kilkadziesiąt
przeszkód, przy pokonywaniu których trzeba wykazać się ogromnym
zapałem, siłą i energią. Przygotowane
są także specjalne trasy dla dzieci
i młodzieży.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Sportowa impreza upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uczestnicy
mają do pokonania dystans 5 kilometrów.
Trasa przebiega m.in. ulicami o nazwach nawiązujących do listopadowego święta i kończy się przy Hali Widowiskowo – Sportowej.

LEGENDA
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TO WARTO WIEDZIEĆ, TU WARTO BYĆ
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Informacja Turystyczno - Kulturalna Inowr
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ZAPRASZAMY

MIASTO INOWROCŁAW
INFORMACJA
TURYSTYCZNO - KULTURALNA

URZĄD MIASTA
INOWROCŁAWIA

ul. Królowej Jadwigi 3
www.kckino.pl

al. Ratuszowa 36
www.inowroclaw.pl

