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Certyﬁkat „Najlepszego Produktu Turystycznego” Polskiej Organizacji Turystycznej to wyróżnienie dla
wyjątkowych i unikatowych miejsc w Polsce. Przyznawany jest on produktom, które nie tylko
wyróżniają się atrakcyjnością turystyczną, ale są też nowatorskie, przyjazne turystom i dające wiele
możliwości spędzenia wolnego czasu. Stanowi rekomendację i gwarancję usług na najwyższym
poziomie.
Certyﬁkaty przyznawane są w drodze konkursu, zainaugurowanego w 2003 r. Od 2008 r. wręczany
jest także Złoty Certyﬁkat – nagroda specjalna dla już certyﬁkowanych produktów turystycznych,
które rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób, a od 2013 r. również Certyﬁkat Internautów.

Certyﬁkowane produkty turystyczne
województwa kujawsko-pomorskiego:

ZŁOTY CERTYFIKAT POT

Żywe Muzeum Piernika, 2017
Słynne toruńskie pierniki to nie tylko aromatyczny korzenny smakołyk. To jeden z symboli dawnego
hanzeatyckiego miasta i ważny element jego historii. Przekonasz się o tym odwiedzając Żywe
Muzeum Piernika. W magiczny sposób przeniesiesz się do XVI-wiecznej piernikarni. Pod czujnym
okiem Mistrza Piernikarskiego i Wiedźmy Korzennej zdobędziesz historyczne uprawnienia czeladnicze i
poznasz tajniki dawnego toruńskiego rzemiosła. Własnoręcznie wyrobisz piernikowe ciasto, wsłuchując
się w toruńskie legendy i opowieści. Zobaczysz manufakturę z początku XX wieku i nauczysz się
trudnej sztuki dekorowania pierników. Staropolski język, stylizowane stroje, unoszące się w powietrzu
korzenne zapachy to spektakl, który podziała na twoje zmysły jak magia.

Żywe Muzeum Piernika
ul. Rabiańska 9
87-100 Toruń
www.muzeumpiernika.pl [2]

CERTYFIKAT POT

Cukrownia Żnin, 2022
To przykład nowoczesnego obiektu, który zaskakuje postindustrialnym charakterem. Nie jest to obiekt
stylizowany, ale w pełni oparty na dziedzictwie miejsca. To właśnie klimat dawnej fabryki i
wykorzystane oryginalne jej elementy sprawiają, że Cukrownia Żnin to miejsce wyjątkowe. Główny
budynek produkcyjny dawnej cukrowni pełni funkcję hotelową, budynki magazynowe – konferencyjną
z zapleczem gastronomicznym. Magazyn z pakowalnią to dziś hotel ze SPA, rekreacją wodną, salą
zabaw i siłownią, w parowozowni z kolei funkcjonuje browar. To swoiste „miasto w mieście” – obiekt,
który jest w stanie zaspokoić szeroki wachlarz potrzeb turystów, którzy w tej postindustrialnej
enklawie poszukują nowych wrażeń.
Cukrownia Żnin
ul. Kl. Janickiego 1
88-400 Żnin
www.cukrowniaznin.pl
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Muzeum Mydła i Historii Brudu, 2017
Obok szyldu i zabawnych retro-witryn trudno przejść obojętnie. Muzeum Mydła i Historii Brudu w
zabawny i niekonwencjonalny sposób odsłania arkana domowych i publicznych łaźni – od czasów
starożytnych po współczesne. To miejsce, w którym przenieść się można do czasów kiedy mydło nie
było przedmiotem codziennego użytku i zobaczyć jak dbano o higienę w ubiegłych wiekach, a ściślej
mówiąc jak dalece akceptowano brud. Wśród eksponatów znaleźć można m.in. stare drewniane balie,
XIX-wieczne żeliwne wanny, tary do prania ubrań, maglownice, pralkę „Franię”, a także pierwsze
przenośne toalety, czy pierwowzór prysznica liczący sobie 200 lat. Na ścianach wiszą stare fotograﬁe,
przedwojenne reklamy mydeł, a także instrukcje i „dobre rady” dotyczące higieny stosowane na
przestrzeni lat. Nie zabrakło również pokaźnej kolekcji mydlanych kostek (najstarsze z nich liczą sobie
kilkadziesiąt lat) i różnych form do ich wyrobu. Tutaj można wszystkiego dotknąć, powąchać, wejść do
balii, zrobić pranie za pomocą tary, a nawet wyrobić własne glicerynowe mydełko, stanowiące
wyjątkową pamiątkę. Muzeum Mydła i Historii Brudu współtworzy Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła
TeH₂O, prezentując tradycje tutejszych łaźni miejskich, farbiarni i wytwórni mydeł działających
niegdyś na tzw. Bydgoskiej Wenecji.

Muzeum Mydła i Historii Brudu
ul. Długa 13-17
85-032 Bydgoszcz
www.muzeummydla.pl [4]

Exploseum – wybuchowa historia do odkrycia w Bydgoszczy, 2016
Exploseum - linia produkcyjna niemieckiej fabryki DAG Bromberg z lat 1939-1945, to unikalny na
skalę światową zespół zabytków architektury poprzemysłowej zachowanych w niezmienionym od
1945 r. kształcie; 2 km wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych korytarzy. W pustych
wnętrzach 7 budynków połączonych tunelami można zobaczyć, posłuchać i dotknąć wszystkiego, co
związane z wojenną historią fabryki produkującej materiały wybuchowe. Tu zbroiła się Trzecia Rzesza.
Exploseum usytuowano w niedostępnych, zamaskowanych budynkach. Wtopione w lasy Puszczy
Bydgoskiej skrywały podczas wojny tajemnice koncernu Dynamit Nobel AG, a po wojnie, dla
bezpieczeństwa prowadzonej tu produkcji chemikaliów i materiałów wybuchowych nadal zachowano
ich tajny charakter. Kompleks zawiera ciąg technologiczny - dawną linię produkcji nitrogliceryny. W
historię DAG Fabrik Bromberg wpisują się losy 4 tys. niewolniczo pracujących ludzi nazywanych
kanarkami i kolibrami (kontakt z chemikaliami powodował przebarwienia włosów i skóry).
Skoszarowani w 18 obozach pracowali na rzecz potęgi przemysłowej Trzeciej Rzeszy: Polacy, Niemcy,
Rosjanie, Czesi, Włosi, Jugosłowianie, Francuzi, Anglicy. Exploseum zostało włączone do prestiżowej
sieci turystycznej Europejskiego szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), zyskując rangę tzw.
punktu kotwicznego o dużym potencjale turystycznym. Obiekt należy również do bydgoskiego Szlaku
Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH₂O.

Exploseum – oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Alfreda Nobla,

85-862 Bydgoszcz

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2015
Biskupin to niewielka wieś o międzynarodowej sławie, którą zawdzięcza pozostałościom pradziejowej
osady. Dziś jest to najbardziej znany rezerwat archeologiczny w Europie Środkowej. Prezentuje
rekonstrukcje obozowiska łowców i zbieraczy epoki kamienia sprzed 8 000 lat, osady pierwszych
rolników sprzed 6 000 lat, osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej sprzed 2 700 lat oraz wioski
wczesnośredniowiecznej z czasów pierwszych Piastów.

Muzeum Archeologiczne
Biskupin 3
88-410 Gąsawa
www.biskupin.pl [5]

Bella Skyway Festival, 2014
Bella Skyway Festival to prawdziwa eksplozja światła. Fascynujące instalacje tworzą wraz z zabytkową
scenerią toruńskiej starówki nowy obraz miasta, przenosząc widzów w zupełnie inny, nieziemski
wymiar. Festival łączy to, co można nazwać istotą Torunia – urok gotyku i tajemnice kosmosu, który
symbolizuje energia tysięcy świateł. Bella Skyway to także energia wrażeń tysięcy widzów, na których
kilkudniowy spektakl iluminacji, mappingu i muzyki działa jak magnes.

www.bellaskyway.pl [6]

Wyspa Młyńska – Wyspą Kultury, 2012
Wiele polskich miast eksponuje silny związek z rzeką, ale niewiele potraﬁ wykorzystać swój wodny
potencjał tak, jak Bydgoszcz. Wyspa Młyńska to enklawa zieleni w samym centrum miasta i
niewątpliwie jedno z najbardziej urzekających miejsc. Z jednej strony otoczona wodami Młynówki, z
której wyrastają XIX-wieczne zabudowania, zwane Wenecją Bydgoską, z drugiej – Brdy, nad którą
góruje dostojna katedra i nowoczesna Opera Nova. Pobliskie mosty i kładki prowadzą w urokliwe
zakątki bydgoskiego śródmieścia, urzekającego secesyjną zabudową. Wyspa Młyńska ma swą
wielowątkową opowieść. Dowiesz się tu o tajnikach pracy mincerzy – urzędników bijących monety
oraz o mozolnej pracy młyńskich kół i wypełnionych po brzegi spichlerzach. Nazywana jest wyspą
muzeów – w dawnych spichrzach mieszczą się ekspozycje Muzeum Okręgowego im. Leona
Wyczółkowskiego. Wyspa Młyńska jest dumą bydgoszczan i ulubionym miejscem spacerów,
odpoczynku oraz rozrywki.

www.visitbydgoszcz.pl [7]

Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu, 2010
Wizyta w planetarium przenosi w inny, nieziemski wymiar. Siedząc wygodnie w fotelu obserwować
można zamknięty w kopule bezkres wszechświata, poznawać gwiazdozbiory i odkrywać tajemnice
odległych planet i galaktyk. Toruńskie Planetarium to prawdziwe Centrum Popularyzacji Kosmosu. To
nie tylko miejsce, w którym obejrzeć można fascynujący pokaz gwiezdnych mgławic czy nocnego
nieba, ale dzięki systemowi projekcji stworzonemu przez kadrę Planetarium - przeżyć kosmiczną
przygodę, przelatując przez pierścienie Saturna albo lądując na Księżycu. Popularyzacji astronomii
służą także dwie interaktywne wystawy: Geodium i Baza MARS#17. Wystawa Geodium ukazuje, jak
nasza planeta zmieniała się na przestrzeni dziejów. Baza MARS#17 to interaktywna przestrzeń
zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, w której każdy zostać może członkiem kosmicznej załogi.

Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium-Toruń”
ul. Franciszkańska 15-21
87-100 Toruń
www.planetarium.torun.pl [8]

Wenecka Noc z Parowozami, 2009
W Wenecji nie trudno poczuć się dzieckiem i odkrywać świat małych kolejek. Mieszczące się tutaj
Muzeum Kolei Wąskotorowej to największy w Europie skansen zabytkowych parowozów i pojazdów
trakcyjnych przeznaczonych na tor o rozstawie 600 mm. 17 zabytkowych parowozów (najstarszy
pochodzi z 1899 roku!), drezyny spalinowe, wagony pasażerskie i towarowe, zabytkowa poczekalnia z
XIX w., budka dróżnika, torowisko z rozjazdami i zwrotnicami… kolejowy zawrót głowy!
Niecodziennym przeżyciem jest zwiedzanie tej wyjątkowej kolekcji w świetle gwiazd i reﬂektorów
podczas Weneckiej Nocy z Parowozami, przyciągającej wielu amatorów nocnych wrażeń. Buchające
parą parowozy, iluminowane eksponaty i stylowa muzyka sprawiają, że każdy ulega magii tego
miejsca.

Muzeum Kolei Wąskotorowej
Wenecja, 88-400 Żnin
www.muzeumwenecja.pl [9]

Fort IV „Yorck-Żółkiewski”, 2009
Fort IV to przykład doskonale zachowanego obiektu fortecznego z końca XIX w. Wybudowany został w
latach 1878-1884 jako trzeci z kolei fort toruńskiego pierścienia Twierdzy Toruń. W surowych
budynkach niepostrzeżenie przenieść się można w czasie do wieku pary i telegrafu. Trasa zwiedzania
wiedzie podziemnymi tunelami przez część koszarową do części bojowej, gdzie można zobaczyć
stanowiska ochrony dna fosy, własnoręcznie obrócić 200-kilogramową kopułą i obłaskawić los w
„szczęśliwej latrynie”.

PTG Twierdza Toruń, Fort IV
ul. B.Chrobrego 86
87-100 Toruń
www.fort.torun.pl [10]

Żywe Muzeum Piernika, 2008
Słynne toruńskie pierniki to nie tylko aromatyczny korzenny smakołyk. To jeden z symboli dawnego
hanzeatyckiego miasta i ważny element jego historii. Przekonasz się o tym odwiedzając Żywe
Muzeum Piernika. W magiczny sposób przeniesiesz się do XVI-wiecznej piernikarni. Pod czujnym
okiem Mistrza Piernikarskiego i Wiedźmy Korzennej zdobędziesz historyczne uprawnienia czeladnicze i
poznasz tajniki dawnego toruńskiego rzemiosła. Własnoręcznie wyrobisz piernikowe ciasto, wsłuchując
się w toruńskie legendy i opowieści. Zobaczysz manufakturę z początku XX wieku i nauczysz się
trudnej sztuki dekorowania pierników. Staropolski język, stylizowane stroje, unoszące się w powietrzu
korzenne zapachy to spektakl, który podziała na twoje zmysły jak magia.

Żywe Muzeum Piernika
ul. Rabiańska 9
87-100 Toruń
www.muzeumpiernika.pl [2]

Chełmno – miasto zakochanych®, 2008
Malowniczo położone na dziewięciu wzgórzach Chełmno to jedno z piękniejszych miast
średniowiecznych w Polsce. Wśród zabytków z czerwonej cegły poczuć można niezwykły klimat tego
starego miasta o bogatych dziejach, znajdującego się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
Chełmno szczyci się najdłuższymi zachowanymi w Europie murami obronnymi, średniowiecznym
szachownicowym układem ulic i zdobiącą rynek perłą architektury – gotycko-renesansowym
ratuszem. Wyjątkową panoramę miasta kreślą wieże sześciu gotyckich kościołów. Jednym z nich jest
okazały kościół farny, w którym od stuleci przechowywana jest relikwia św. Walentego. Stała się ona
przyczynkiem do tego, by stary gród rozkwitł na nowo – tym razem jako Chełmno – miasto
zakochanych®. Każdego roku, 14 lutego, hucznie obchodzi się tu „Walentynki Chełmińskie”.

www.chelmno.pl [11]

Festyn Archeologiczny w Biskupinie, 2004
Podczas Festynu biskupiński rezerwat, nazywany „polskimi Pompejami”, staje się centrum archeologii
eksperymentalnej. Rekonstruktorzy z różnych stron świata przywołują zwyczaje i codzienne życie
starożytnych kultur, łącząc w swych pokazach zabawę z edukacją. Tematyka festynu zmienia się co
roku, ukazując w nowej odsłonie Biskupin oraz europejskie i światowe dziedzictwo.

Muzeum Archeologiczne
Biskupin 3
88-410 Gąsawa
www.biskupin.pl [5]

CERTYFIKAT INTERNAUTÓW

Perspektywy - 9 Hills Festival, 2019
Perspektywy – 9 Hills Festival organizowany w Chełmnie od 2016 r. scala wydarzenia z dziedziny
teatru, ﬁlmu, muzyki, fotograﬁi, historii, fantastyki i streetartu – wszystkie wpisuje w przestrzeń i
architekturę miasta. Przez trzy dni przedsięwzięcia twórcze (wystawy, instalacje, koncerty, spektakle,
działania animacyjne) ożywiają kościoły, piwnice i podwórka starego miasta, część z nich rozgrywa się
w plenerze. Wydarzenia ściśle wpisane w przestrzeń pozwalają poznawać miasto w niecodziennej
odsłonie i doświadczać sztuki, która wkracza w różne zakątki Chełmna. Festiwal daje jedyną okazję
poznania skrywanych w chełmińskich podwórkach i zakamarkach skarbów i tajemnic. Nazwa festiwalu
nawiązuje do dziewięciu wzgórz, na których położone jest Chełmno oraz dziewięciu muz Apolla, z
których co roku jedna wytycza motyw przewodni kolejnej odsłony wydarzenia.
www.9hf.pl [12]

Frontem do Wolności. Łabiszyńskie Spotkania z Historią, 2018
Łabiszyńskie Spotkania z Historią to żywa lekcja historii i jedno z największych wydarzeń rekonstrukcji
historycznej w Polsce. 3 dni z czasów II wojny światowej - niepowtarzalny, realistyczny klimat i
sceneria. Motyw przewodni każdej edycji stanowi historyczna postać lub wątek. Osnową wojennej
opowieści są 3 imponujące inscenizacje batalistyczne. Wyróżniają je realizm scenerii: gruz na ulicach,
zasieki, szyldy sklepów i punktów usługowych w stylistyce lat wojennych oraz wyjątkowa skala
zaangażowania mieszkańców przebranych w stroje z lat 30-tych. Miasteczko i okolica: las, żwirownia,
plaża, to naturalne sceny batalistycznych spektakli. Autentyczność podkreśla pełen „rannych” szpital
polowy, żołnierska kuchnia, spotkania z weteranami. Inscenizacje cechuje duża widowiskowość:
zabytkowy sprzęt wojskowy, samochody, niezwykle efektowna pirotechnika: „bomby” zrzucane przez
nisko przelatujące samoloty myśliwskie do wody tworzące potężne wodotryski. W wydarzeniu udział
bierze ok. 300 rekonstruktorów. Na Łabiszyńskich Spotkaniach z Historią gościli już m.in. Amerykanie,
Japończycy, Francuzi, Niemcy, Słowacy, Brytyjczycy, Belgowie, Holendrzy i Litwini.

http://labiszyn.pl/artykuly/162/labiszynskie-spotkania-z-historia [13]

Bella Skyway Festival, 2014
Bella Skyway Festival to prawdziwa eksplozja światła. Fascynujące instalacje tworzą wraz z zabytkową
scenerią toruńskiej starówki nowy obraz miasta, przenosząc widzów w zupełnie inny, nieziemski
wymiar. Festival łączy to, co można nazwać istotą Torunia – urok gotyku i tajemnice kosmosu, który
symbolizuje energia tysięcy świateł. Bella Skyway to także energia wrażeń tysięcy widzów, na których
kilkudniowy spektakl iluminacji, mappingu i muzyki działa jak magnes.

www.bellaskyway.pl [6]

WYRÓŻNIENIE

Perspektywy - 9 Hills Festival, 2019
Perspektywy – 9 Hills Festival organizowany w Chełmnie od 2016 r. scala wydarzenia z dziedziny
teatru, ﬁlmu, muzyki, fotograﬁi, historii, fantastyki i streetartu – wszystkie wpisuje w przestrzeń i
architekturę miasta. Przez trzy dni przedsięwzięcia twórcze (wystawy, instalacje, koncerty, spektakle,
działania animacyjne) ożywiają kościoły, piwnice i podwórka starego miasta, część z nich rozgrywa się
w plenerze. Wydarzenia ściśle wpisane w przestrzeń pozwalają poznawać miasto w niecodziennej
odsłonie i doświadczać sztuki, która wkracza w różne zakątki Chełmna. Festiwal daje jedyną okazję
poznania skrywanych w chełmińskich podwórkach i zakamarkach skarbów i tajemnic. Nazwa festiwalu
nawiązuje do dziewięciu wzgórz, na których położone jest Chełmno oraz dziewięciu muz Apolla, z
których co roku jedna wytycza motyw przewodni kolejnej odsłony wydarzenia.
www.9hf.pl [12]

Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz 53°N 18°E", 2018
Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz 53°N 18°E", to wielkie święto wodniaków. Wydarzenie
łączy żeglarzy, podróżników, artystów i wszystkich amatorów wodnych przygód. Przepływające przez
miasto wody Brdy i Kanału Bydgoskiego tworzą niepowtarzalną atmosferę miasta. Wraz z Wyspą
Młyńską - jednym z najbardziej urzekających bydgoskich miejsc, stanowią centrum festiwalowych
wydarzeń. Podczas „Steru” odbywa się parada jednostek pływających, wyścigi „łodzi butelkowych”,
koncerty gwiazd, szanty, warsztaty i wystawy. Od kilku lat środowisko wodniaków z całej Europy coraz
liczniej odwiedza Bydgoszcz, traktując „Ster na Bydgoszcz” jako kulminacyjny punkt swego
śródlądowego rejsu.

www.sternabydgoszcz.pl [14]

Park Solankowy w Inowrocławiu, 2013
Dzięki położeniu na olbrzymich pokładach soli, których lecznicza moc wykorzystywana jest do dzisiaj,
Inowrocław nazywany jest „miastem na soli”. Jego wizytówką jest Park Solankowy. Wkraczając na jego
teren pokonujemy granicę pomiędzy codziennym rytmem miasta a strefą zieleni, w której czas
odmierza się głębokimi oddechami i niespiesznym spacerowym krokiem. Wchodząc w przestrzeń,
którą otwierają charakterystyczne wieżyczki stojące na straży inowrocławskich tężni, wkracza się do
strefy błogiego wypoczynku. Dwa połączone ze sobą wieloboki tworzą charakterystyczny kształt tężni,
wokół której unosi się zbawienne powietrze nasycone jodem i mikroelementami. Nocą iluminowane –
zachwycają kuracjuszy i turystów, mieniąc się paletą barw. Spacer w ogrodach zapachów i kolorów to
uczta dla wszystkich zmysłów. W Pijalni wód można wspomóc organizm mineralną „Inowrocławianką”
i leczniczą „Jadwigą”, a także przysiąść się do… teściowej – to jedyny taki pomnik w Polsce!
Palmiarnia zachwyci egzotycznymi roślinami, a chata kujawska przypomni jak dawniej wyglądało
kujawskie gospodarstwo domowe.

www.inowroclaw.pl [15]
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