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„Szlakiem Fryderyka Chopina” 
Termin: sierpień 2015 

 

Trasa: Toruń – Obrowo – Czernikowo  – Kikół – Obory –  Ugoszcz –   Radomin – Płonne – 

Szafarnia –  Sokołowo – Młyniec – Toruń…151km. 

            

• Wyjazd godz.7:00 z parkingu koło kościoła ul. BaŜyńskich 

•  7:30 – 8:00 Obrowo (dojazd 23km.) -  dwór klasycystyczny i park XIX wiek. 
Dwór w Obrowie zbudowany został w stylu klasycystycznym na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Budynek dworu jest murowany, parterowy. Posiada piętro oraz piętrowy kolumnowy portyk, 
zwrócony frontem na południe. Dworek otacza park w stylu krajobrazowym pochodzący z tego 
samego okresu. Ciekawostką jest, Ŝe w latach 1924 i 1925 w dworze gościł i koncertował Fryderyk 
Chopin. Na pamiątkę tego wydarzenia ufundowana została pamiątkowa tablica, którą umieszczono 
na elewacji frontowej dworu.  Obecnie w budynku mieści się siedziba Urzędu Gminy Obrowo. 

 

• 8:30 – 9:30 Kikół  (dojazd 19km.) - pałac klasycystyczny 1790 r. (Pałac obecnie jest własnością 
prywatną, a jego zwiedzanie naleŜy uzgodnić z właścicielem.) 
W liście Fryderyka Chopina datowanym 6.07.1827 r. do rodziny w Warszawie, przyszły wielki 
kompozytor wspomniał, Ŝe zatrzymał się w posiadłości Karola Zboińskiego w Kikole i grał w duŜej 
sali (tzw. Sali Rycerskiej) dla licznego towarzystwa. Spędził tu kilka dni, odpoczywając podczas 
wycieczki w kierunku Gdańska. 

• 10:00 – 11:00 Obory (dojazd 20km.) -  Kompleks kościelno-klasztorny . 
W tutejszym sanktuarium Chopin grał na organach w 1824, barokowy kościół i klasztor karmelitów, 
XVII wiek, gotycka rzeźba „Pieta” z XV wieku, bogate wyposaŜenie wnętrza. 

• 10:20 – 11:20 Ugoszcz (dojazd 7km.) - pałac eklektyczny, XIX wiek . W latach 1824-25 bywał w 
Ugoszczu Fryderyk Chopin. (Obecnie w pałacu w Ugoszczu ma swoją siedzibę Dom Pomocy 
Społecznej "Kombatant".) 

• 12:00 – 13:00 Płonne (dojazd 20km.) - kościół gotycki 1402 r., przebudowany, obelisk ku czci Jana 
Nepomucena Dziewanowskiego dowódcy szarŜy szwoleŜerów w wąwozie Somosierra 1808 r., 
rezerwat przyrody „Góra Modrzewiowa” z 400 letnimi modrzewiami dokumentującymi północną 
granicę zasięgu tego gatunku drzew.  
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W latach 1926-1928 znakomita pisarka Maria Dąbrowska (1889-1965) spędzała w Płonnem lato 
u swojej siostry Heleny. Pisała wówczas do męŜa: „Mnie ta przyroda tu trzyma, te jeziora, 
strumienie… To zdumiewające miejsce jest całą skończoną w sobie epopeją… stamtąd wyjdzie piąta 
moja ksiąŜka, wielka epopeja współczesnej wsi”. W latach (1932-1934) ukazała się jej 4- tomowa 
powieść pt. „Noce i dnie” .W szkole mieści się Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. 

•  13:00 – 14:00 Szafarnia(dojazd 2km.) -  – ośrodek Chopinowski 
http://www.szafarnia.art.pl/ 

 
• 14:30 – 16:00 Golub – Dobrzyń(dojazd 7km.)  – obiad (Restauracja Juka/ ul. Kilińskiego 19) 
• 16:20 – 17:30 Sokołowo(dojazd 6km.)   - pałac eklektyczny XIX wiek, park krajobrazowy 

z pomnikami przyrody. Tutaj Fryderyk Chopin odwiedzał swego serdecznego przyjaciela Jasia 
Białobłockiego.  

• 18:00 – 18:30 Młyniec Drugi (dojazd 35km.)    – kościół drewniany z 1750r. 

• 18:30 – 19:00 Powrót do Torunia(dojazd 18km.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


