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Na mapie: A

Kruszwica: Mysia Wieża na ból głowy!
  Któż nie zna legendy o złym Popielu i myszach. Będąc w
Kruszwicy, koniecznie trzeba wejść po schodkach na Mysią
Wieżę. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, dla wspaniałego
widoku na jezioro Gopło i Krajobrazowy Nadgoplański Park
Tysiąclecia. Drugi powód to energetyczna moc tego miejsca
stwierdzona przez radiestetów. Przypuszczają oni, że w
Kruszwicy znajduje się czakram wspomagający moc jednego z
siedmiu głównych czakramów ziemi - czakramu wawelskiego.
Według filozofii hinduskiej czakram to gruczoł ziemi - kamień o
nieznanym pochodzeniu promieniujący pozytywną energią, która
poprawia samopoczucie i łagodzi ból. Czy w Kruszwicy
rzeczywiście jest czakram? Nie wiemy, ale wiele osób twierdzi, że
w pobliżu Mysiej Wieży ustępowały im uporczywe bóle głowy i
inne drobne dolegliwości. Więc może?

Na mapie: B

Kruszwica: Romański kościół kolegiacki św.
św. Piotra i Pawła (1124)
  Romański kościół kolegiacki św. św. Piotra i Pawła (1124,
przebudowany 1586 i 1856, restaurowany 1954-70).

Na mapie: C

Kruszwica: Kościół filialny św. Teresy
(1822)
Kościół filialny św. Teresy (1822).

Na mapie: D

Kobylniki: Pałac von Wilamowitz-
Moellendorfa
  Eklektyczny pałac zbudowany na pocz. XX w. przez architektów
berlińskich, cechą charakterystyczną jest wieża nad głównym
wejściem przypominająca średniowieczną wieżę obronną oraz
czerwona cegła. Całość otoczona jest parkiem krajobrazowym z
XIX w., w pobliży są także XIX-wieczne oficyny.   Miejsce
zaproponował: marekpic
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Na mapie: E

Polanowice: Kościół pw. św. Marka
Ewangelisty
  Późnoklasycystyczny kościół pw. św. Marka Ewangelisty w
Polanowicach z 1838 r. z wyposażeniem z połowy XIX wieku.
Wewnątrz świątyni znajdują się trzy ołtarze: główny św. Marka i
dwa boczne św. Klemensa i NMP, a także efektowne organy.
Świątynia jest trójnawowa, otoczona sześcioma filarami. Dookoła
kościoła ustawiono pięć grot.   Miejsce zaproponował: jakmarek

Na mapie: F

Polanowice: Eklektyczny pałac
 Eklektyczny pałac z ogrodem zimowym (1870-1880),
przebudowany w roku 1916.  Miejsce zaproponował: jakmarek

Na mapie: G

Góra: Barbórka na Kujawach
  Warto odwiedzić Górę 4 grudnia, w dzień św. Barbary. Jak się
okazuje, to tradycyjne górnicze święto jest uroczyście
obchodzone nie tylko na Górnym Śląsku. Barbórkę świętują także
górnicy z kujawskich kopalń soli. Stawiają się na nabożeństwie w
kościele pw. Świętej Trójcy w galowych mundurach z
charakterystycznymi czapkami. Dowodem górniczych tradycji
Góry są lampki i szpady gwarków otaczające obraz św. Barbary
umieszczony w ołtarzu w lewej nawie. Dzwonnicę kościelną
stanowi fragment wieży wydobywczej z tutejszej kopalni.
Osobliwością świątyni jest krzyż z ołtarza bocznego w prawej
nawie. Składa się nań 31 kul armatnich - pamiątka z wojny
krymskiej (1853-1856). Kule pochodzą z okresu walk o twierdzę
w Sewastopolu, w których brał udział Władysław Kościelski
(1818-1895), syn właściciela Góry, Józefa Kościelskiego,
fundatora świątyni (zm. 1831, jego nagrobek znajduje się koło
kościoła). Bohater wojny krymskiej był generałem jazdy
tureckiej, zaufanym członkiem sułtańskiej świty. Po przejściu na
islam znany jako Sefer Pasza, zaangażował się w budowę Kanału
Sueskiego, dzięki czemu doszedł do wielkiej sławy i jeszcze
większych pieniędzy.  W kościele w Górze ochrzczono Stanisława
Przybyszewskiego (1868-1927). Słynny młodopolski literat,
zgodnie z własną wolą, został tutaj pochowany. Grób znajduje
się na cmentarzu przykościelnym.

Na mapie: H

Góra: Kuwejt pod Inowrocławiem?
  W pobliżu zabudowań wsi od schyłku lat 60. ubiegłego wieku
znajduje się kopalnia otworowa soli kamiennej, w której
pozyskuje się wytapianą ze złoża solankę. Jest tutaj kluczowy dla
bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju Podziemny
Magazyn Ropy i Paliw. W komorach powstałych po wypłukaniu
soli zgromadzonych jest do 5 mln m3 ropy naftowej, oleju
napędowego i benzyn!  Wyrobiska skontrolowane przez
geologów pod względem szczelności wypełnia się przez specjalne
odwierty solanką. Następnie wtłacza się do nich paliwa - solanka
wypychana z komór ustępuje im miejsca, wędrując rurociągami
do zbiorników na powierzchni. Strategiczne surowce naftowe
tworzą pod ziemią poduszki pływające w solankowej otulinie.
Obsługa magazynu stale nadzoruje poziom ciśnienia w tym
swoistym wtórnym złożu. Aby pobrać odpowiednią część
paliwowego zapasu (np. dla uspokojenia rynku w okresach
galopującego wzrostu cen ropy na świecie), wystarczy pod
ziemię wtłoczyć odmierzoną ilość solanki. Zdaniem ekspertów
tak i  s po sób  magazynowan i a  r opy  na f t owe j  j e s t
na j be zp i e c zn i e j s z y  d l a  ś r odow i s ka  na t u r a l n ego .

Na mapie: I

Sukowy: Pałac z XIX w.
  Pałac z końca XIX w., przebudowany w stylu neobarokowym w
latach 1915-1920, po wojnie zaadaptowany na mieszkania.
Obiekt w bardzo złym stanie.   Miejsce zaproponował: jakmarek
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Na mapie: J

Pieranie: Drewniany kościół (1718)
Drewniany kościół (1718).

Na mapie: K

Rechta: Kościół pw. Świętej Barbary
  Nazwę wsi Rechta miejscowe podanie wywodzi od rechotania
żab, które licznie występowały u źródeł rzeczki (o tej samej
nazwie) znajdujących się w pobliżu wsi. Ozdobą tej kujawskiej
wsi jest niewielki, drewniany kościółek pw. św. Barbary
ufundowany w XVIII w. przez właścicieli pobliskiej wsi Sukowy.
W pobliżu kościółka znajduje się pozostałość po źródełku,
którego woda miała właściwości uzdrawiające. We wnętrzu, w
ołtarzu głównym, na uwagę zasługuje obraz przedstawiający św.
Barbarę -patronkę tego kościoła. W ołtarzu bocznym mieści
siępóźnogotycka płaskorzeźba Zesłanie Ducha Świętego
pochodząca prawdopodobnie z poprzedniego kościoła.   Miejsce
zaproponował: tarep

Na mapie: L

Radziejów: Drewniany wiatrak - koźlak
Drewniany wiatrak - koźlak.

Na mapie: M

Radziejów: Dawny ratusz (1822-26)
Dawny ratusz (1822-26).

Na mapie: N

Radziejów: Zespół klasztoru Franciszkanów
(XIV w.)
Zespół klasztoru Franciszkanów (XIV w., rozbudowany XVII,
XVIII w.).

Na mapie: O

Radziejów: Kościół parafialny
Wniebowzięcia NMP (1331)
Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP (1331, przebudowany XIX
w.).

Na mapie: P

Markowice: Klasztor (XVIII w.)
Klasztor (XVIII w.).
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Na mapie: Q

Markowice: Wybór Madonny
  Późnogotycka figura pięknej Madonny w ołtarzu głównym
markowickiego kościoła pochodzi z końca XV w. Ponoć
początkowo należała do cysterek z Trzebnicy, które przekazały ją
do klasztoru norbertanek w Strzelnie. Norbertanki zaś
wypożyczyły figurę do Markowic. Okazało się, że Matce Boskiej
jest tam tak dobrze, że nie chciała już wrócić do Strzelna.
Sprawa stała się głośna, gdy dwaj księża, którzy mieli odwieźć
rzeźbę, nieoczekiwanie się rozchorowali. Kult Matki Boskiej w
Markowicach rozszerzał się, wobec czego kuria biskupia we
Włocławku zdecydowała o pozostawieniu figury na miejscu.  Nie
wiadomo, ile prawdy jest w tej opowieści. W dokumentach
odnotowano, że figura Matki Boskiej została przywieziona tu w
1630 r. Pierwszy, jeszcze drewniany kościół wybudowano cztery
lata później; był on wotum właścicieli wsi za powrót ich córki do
zdrowia. Wkrótce osiedli tu karmelici trzewiczkowi, którzy w
końcu XVII w. rozpoczęli budowę murowanego klasztoru. Nowy
kościół konsekrowano w 1710 r., ale różne prace budowlane
trwały aż do 1777 r.  Obecnie w klasztorze przebywają ojcowie
oblaci. W zabytkowych murach i wzniesionym obok nowym
gmachu mieści się szkoła średnia dla absolwentów gimnazjów,
potocznie zwana niższym seminarium duchownym. Słynąca
cudami figura Królowej Miłości i Pokoju, którą warto zobaczyć,
została w 1965 r. uwieńczona koronami papieskimi Pawła VI
przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na kamieniach przy
wejściu na teren klasztorny upamiętniono pobyt króla Jana III
Sobieskiego (1666) i cesarza Napoleona (1812). Przed kościołem
znajduje się grób 18-letniego Wojciecha Zgodzińskiego,
poległego w powstaniu wielkopolskim.

Na mapie: R

Inowrocław: Kościół pw. Opatrzności Bożej
  Parafia została utworzona w 1932 r. przez kard. Augusta
Hlonda. Kościół wybudowano na planie krzyża greckiego.
Cmentarz pochodzi z tego samego okresu i znajduje się na ul.
Mątewskiej 7. Budynek konsekrowano w 1931 r. W czasie II
wojny światowej kościół służył jako magazyn żywnościowy.
Miejsce zaproponował: theguru
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Na mapie: S

Sędzin II: Drewniany wiatrak-koźlak (XIX
w.)
Drewniany wiatrak-koźlak (XIX w.).

Na mapie: T

Sędzin II: Drewniany kościół parafialny św.
Mateusza (1750)
Drewniany kościół parafialny św. Mateusza (1750) z ludową
polichromią.

Autorzy zdjęć: fot. arch. UM w Kruszwicy, , theguru, marekpic,
jakmarek, jakmarek, jakmarek, iwmali, tarep, marekpic, apophis,
theguru, marekpic, theguru, Betix,

Przewodnik wygenerowany w serwisie www.polskaniezwykla.pl
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