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Są w naszym kraju miejsca owiane legendą i mitem, których nazwa budzi podziw i
wiąże się nierozerwalnie z historią. Do takich właśnie miejsc należy Kruszwica, która
w tym roku obchodzi szczególny jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich na
prawie magdeburskim. Pierwszym akcentem, który rozpoczął oficjalne obchody
600–lecia było otwarcie nowoczesnej, multimedialnej aranżacji w Mysiej Wieży,
prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz prapoczątki Państwa Polskiego wraz z
iluminacyjną ekspozycją obiektu.

Okrągłą rocznicę, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej trwającą
pandemią oraz wojną na Ukrainie, Gmina Kruszwica zamierza upamiętnić w
wyjątkowy sposób. Z tej okazji przygotowane zostały konkursy, publikacje oraz

szereg różnego rodzaju wydarzeń, spośród których każdy powinien znaleźć coś dla
siebie.
Główne obchody 600-lecia nadania praw miejskich odbędą się 25 czerwca. Tego
dnia w kruszwickim amfiteatrze odbędzie się widowisko historyczno–artystyczne, z
koncertem orkiestry symfonicznej, którego tematem wiodącym będą dzieje
Kruszwicy i terenów położonych nad jeziorem Gopło. Następnie na widzów czekać
będzie występ zespołu „Raz Dwa Trzy”. Widowisko oraz koncert poprzedzi Msza
Święta w intencji Kruszwicy oraz uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Dzień później
odbędzie się Jarmark Nowalijkowy.

8 czerwca, czyli dokładnie w 600 letnią rocznicę nadania praw miejskich odbędzie
się akcja: Drzewko na urodziny miasta – „600 grusz na 600 – lecie”. Tego dnia
mieszkańcy będą mogli otrzymać darmowe sadzonki grusz wraz z pamiątkowym
certyfikatem. Dodatkowo, w ramach tegorocznych obchodów 600 lecia odbędzie się
szereg konkursów m.in. plastycznych i fotograficznych. Dla miłośników dwóch kółek
przygotowano bogatą ofertę rajdów rowerowych, spośród których największym
będzie rajd pn. „600 rowerzystów na 600 lecie nadania praw miejskich”,
odbywający się w ramach cyklu „Kujawko – Pomorskie na rowery”.

W organizację obchodów lecia miasta aktywnie włączyła się również młodzież, która
w ramach akcji „Młodzi dla Kruszwicy” przygotowała kilka ciekawych inicjatyw,
takich jak: „600 głosów na 600 lat”, gdzie 600 osób zaśpiewa Hymn Polski, wspólne
odtańczenie poloneza, czytanie w przedszkolach legend kujawskich czy bieg dla
dzieci i młodzieży na 600 metrów.

Dodatkowo z okazji 600 – lecia nadania praw miejskich w bieżącym roku ukaże się
kilka publikacji m.in. „Kruszwica na starej fotografii”, „Jezioro Gopło” oraz „Legendy
Kujawskie”. Przygotowana zostanie także wystawa na rynku „Kruszwica wczoraj –
Kruszwica dziś”, ukazująca Kruszwicę na starych fotografiach i pocztówkach.

W 2022 roku odbędą się również imprezy znane z lat poprzednich, takie jak:
Aquathlon, Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior (2 edycje), Festiwal Food Trucków (2
edycje), Dożynki Gminne połączone z Imieninami Marii w Chełmcach czy Polowanie
na Myszy. Tak jak co roku nad Gopłem odbywać się będą zawody wioślarskie.

Nie zabraknie również nowości. Z inicjatywy młodzieży odbędzie się wakacyjne
granie, z koncertem „Cleo” oraz festiwal kolorów. Dla najmłodszych mieszkańców
gminy zaplanowano Festiwal baniek mydlanych oraz Wesołe zabawy z bohaterami
książek: „Kicia Kocia”.

O tych i innych wydarzeniach, jakie czekają na mieszkańców w tym roku będziemy
informować. Aby być na bieżąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej
www.gminakruszwica.pl, fanpage Gminy Kruszwica na Facebook'u oraz plakatów, na
których znajdować się będą szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach.

