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Toruń – Strzelno  – G ąsawa – Wenecja  – Lubostro ń  – Pakość  – Kościelec 
Kujawski – Inowrocław  – Toru ń….210 km./ koszt=30zł. 

27 lipiec 2013 (sobota) 

• Wyruszamy o godz. 8:00 z parkingu przy kościele na ul. BaŜyńskich 
• Strzelno:  dojazd: 1godz./czas zwiedzania – 1 godz./ Godz.10:00 wyjazd 

 Bazylika Św. Trójcy, Rotunda Św. Prokopa 

 

• Gąsawa: dojazd: 1godz./czas zwiedzania – 1/2 godz./Godz.10:30 wyjazd 
 W Gąsawie znajduje się najcenniejszy zabytek architektury sakralnej na Pałukach – barokowy 
drewniany kościół p.w. św. Mikołaja pochodzący z lat 1705 – 1706. Jest to budowla jednonawowa z 
dachem pokrytym łupkiem. Jest to jednocześnie unikalna na skalę europejską świątynia zrębowo 
szkieletowa ze wspaniałymi barokowymi malowidłami ściennymi przedstawiającymi sceny biblijne. 
Kościół zdobią i inne malowidła pochodzące z trzech róŜnych faz chronologicznych. Na wyposaŜeniu 
kościoła są, m. in. późnogotycka grupa UkrzyŜowania, wspaniała chrzcielnica z początku XVII w. 
przeniesiona z dawnego kościoła Dominikanów w śninie. W ołtarzu głównym znajduje się takŜe XVII - 
wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Drewniana dzwonnica pochodzi z XVIII w., a plebania 
została zbudowana w pierwszej połowie wieku XIX. 
 

 
• Wenecja: dojazd: 1o min./czas zwiedzania – 0.50 godz./ Godz.11:30 wyjazd 

 Muzeum Kolei Wąskotorowej, ruiny XIV- wiecznego gotyckiego zamku obronnego, neogotycki 
kościół. / Muzeum Kolei W ąskotorowej w Wenecji  Otwarte: 9.00 - 18.00 
bilety: 8 zł normalny, 6 zł ulgowy, usługa przewodnicka - 45 zł 

Ruiny XIV- wiecznego gotyckiego zamku obronnego. W XIX w. w Wenecji wybudowano neogotycki kościół , 
w którego wnętrzu oglądać moŜna cenne zabytki, m.in. XVIII - wieczne rzeźby św. Piotra i Pawła. Na 
przykościelnym cmentarzu znajduje się artystycznie wykonany nagrobek odkrywcy Biskupina, Walentego 
Szwajcera.  

Najwi ększą atrakcj ą turystyczn ą jest jednak pierwsze w Polsce Muzeum Kolei Wąskotorowej powstałe w 
1972 r. Obok liczących 100 lat lokomotyw parowych i wagonów, jest tu stylowa poczekalnia oraz sprzęt i 
narzędzia kolejarskie sprzed wielu dziesiątków lat. Jest to jeden z nielicznych w Europie skansenów 
prezentujący tabor kolejowy na torach o szerokości  600 milimetrów. śywym eksponatem muzealnym jest 
kolejka kursująca w sezonie turystycznym na trasie śnin - Wenecja – Biskupin - Gąsawa. W górnej Wenecji, 
przy drodze śnin – Gąsawa, znajduje się zabytkowa kuźnia z 1908 r. czynna do dzisiaj. 
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• Lubostro ń: dojazd: 25 min./czas zwiedzania – 1,00 godz./ Godz.13:00 wyjazd 

Godziny zwiedzania: sobota 12-17:00  

Wstęp:  

• bilet normalny – 4.00 zł, bilet ulgowy – 2.00 zł,  
• przewodnik dla całej grupy – 10 zł  

Perła polskiego klasycyzmu wzniesiona w latach 1795-1800. Jest to niewątpliwie jeden z 
najcenniejszych i najlepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych w Polsce. Pałac wzorowany 
był na Villi Rotondo Andre Paladio w pobliŜu Vicenzy oraz pałacu Merliniego w Królikarni. Pałac oraz 
zabudowania dworskie otacza ponad 40 ha park z unikalnym drzewostanem. Dziś Pałac Lubostroń 
jest uznanym ośrodkiem kulturalnym regionu. 

 

Pałac w Lubostroniu 

• Pakość: dojazd: 30 min./czas zwiedzania – 1.5 godz. /Godz.15:00 wyjazd 
Najcenniejszym zabytkiem miasta jest XVII-wieczny zespół klasztorny franciszkanów, których 
sprowadzono w 1631 r. Między 1656 a 1680 r. na miejscu dawnego zamku wzniesiono kościół św. 
Bonawentury wraz z klasztorem. Zakon uległ kasacie w 1838 r., ale w 1970 r. franciszkanie powrócili 
do dawnej własności. Budynek świątyni zachował fragmenty murów gotyckiej warowni. 
Jednonawową, barokową budowlę przebudowano w latach 1763-1769 i wyposaŜono w 1768 r. w 
stylu rokoka i klasycyzmu. Zachowano kilka elementów wystroju z XVII w., w tym rzeźbę Matki 
Boskiej Pakoskiej, epitafia oraz obraz Bartłomieja Strobla. Klasztor w wyniku przebudowy zatracił 
większość cech stylowych. Na południe od kościoła wznosi się XVIII barokowa kaplica św. Rocha z 
XVIII w. Nad dwoma brzegami Noteci znajduje się najsłynniejszy zespół zabytkowy Pakości – 
kalwaria złoŜona z 23 kaplic wybudowanych między 1643 a 1838 r. w stylach barokowym, 
rokokowym i klasycystycznym, plebanii „klasztorek” z końca XVIII w. i barokowego kościoła 
UkrzyŜowania z drugiej połowy XVII w. Świątynia posiada wyposaŜenie barokowe z XVII w. i 
rokokowe z drugiej połowy XVIII w. W skład kompleksu wchodzi cmentarz z grobowcami z początku 
XIX w. Ponadto w miejscowości stoi klasycystyczny dwór z XIX w. 

• Obiad  godz.15-16:00 
Pakość  
Restauracja „Pod Rybką” 
Ul. Barcińska 12 
Tel.52 351-83-90. 
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• Kościelec Kujawski:  dojazd: 10 min./czas zwiedzania – 0.30 godz./ Godz.16:40 wyjazd 
późno klasycystyczny pałac  z XIX w. z rozległym parkiem, romański kościół z XII w., 
Na cmentarzu znajduje się grób ojca prymasa - Józefa Glempa. 

 

Pałac w Kościelcu Kujawskim 

• Inowrocław: dojazd: 15 min./czas zwiedzania – 3 godz 
Park Solankowy, tęŜnie, romańska Bazylika mniejsza Imienia Najświętszej Marii Panny wybudowany 
w 2 połowie XII wieku. 

  

tęŜnie 

• VIII Inowrocławska Noc Solannowa . Koncert odbywa się w parku zdrojowym w godz.20-22:00 , w 
scenerii tęŜni solankowej, która w Inowrocławiu ma niezwykle oryginalny kształt i bajeczne 
oświetlenie. Grzegorz Turnau, gospodarz koncertu, zaprasza do Inowrocławia wspaniałych 
wykonawców , jak m. in. Anna Maria Jopek, Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki, Zbigniew 
Zamachowski, Wojciech Malajkat, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka. Powrót 
do Torunia około 23:00/ dojazd: 45 min. 


