
Położne nad Notecią miasto, jako ośrodek
rzemieślniczo-handlowy funkcjonował już
z pewnością od połowy XI wieku. Tradycje
osadnicze tego miejsca są jednak dużo
starsze, bo sięgają co najmniej
początków naszej ery, kiedy to
właśnie przez tereny dzisiejszego
Inowrocławia przechodził
słynny szlak bursztynowy.
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Inowrocław - Atrakcje

Średniowieczne miasto rozwijało się prężnie min.
dzięki pokładom soli, którą wydobywano i
sprzedawano szeroko z niemałym zyskiem. Od
XII wieku miasto było siedzibą kasztelanii, a
nieco później także jedną z siedzib kujawskich
książąt. Przez kilkaset lat, aż do I rozbioru Polski w
1772 roku, Inowrocław był stolicą województwa.
W czasie zaborów, oraz kryzysu w okresie
międzywojennym miasto borykało się z
poważnymi problemami gospodarczymi - w
tym z bezrobociem, które tak naprawdę
zakończyła dopiero po II wojnie światowej
budowa huty i kombinatu chemicznego. Dzisiaj
Inowrocław to jedno z ciekawszych miast Kujaw,
z interesującą starówką i znaną na cały kraj
tężnią solankową.
Główną atrakcją inowrocławskiego „Parku
Solankowego” jest monumentalna tężnia
solankowa. Wieloboczna konstrukcja o
wysokości prawie dziesięciu i obwodzie
przekraczającym trzysta metrów powoduje, że
spływająca po wykonanych z tarniny ścianach
solanka zamienia się w leczniczy aerozol
wskazany szczególnie dla chorujących na
nadciśnienie tętnicze, oraz mających problemy z
układem oddechowym. Na szczycie tężni
umieszczono dodatkowo taras widokowy, z
którego można oglądać panoramę miasta.

Wokół tężni znajdują się rozległe, parkowe
alejki, liczne drzewa oraz staranie
pielęgnowane trawniki i kwietne ogrody. Jest
to miejsce gdzie naprawdę można odpocząć i
zapomnieć o troskach dnia codziennego.
„Stała Wystawa Solnictwa” to nietypowe
muzeum, zlokalizowane w podziemiach pod
inowrocławskim Teatrem Miejskim.
Zwiedzając tę ciekawą placówkę poznamy
długą historię wydobywania soli, zobaczymy
górnicze sprzęty i narzędzia a także liczne,
wykonane z niebywałym kunsztem z solnych
brył przedmioty. Ściany wystawy wyłożone są
prawdziwymi bryłami soli kamiennej, której
wielobarwne odcienie mogą przysporzyć o
zawrót głowy.
Kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny jest
jednym z najstarszych świątyń na Kujawach.
Zwana Ruiną bazylika zbudowany została w
stylu romańskim pod koniec XII wieku.
Głównym budulcem były granitowe bloki, oraz
duże, średniowieczne cegły. Szczególną
uwagę należy zwrócić na widoczne na
ścianach ryty i płaskorzeźby, a najciekawszym
zabytkiem znajdującym się wewnątrz świątyni
jest piękna, gotycka rzeźba Uśmiechniętej
Madonny z końca XIV wieku.

Życzymy udanej wycieczki :)
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