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Wspomnienie Marii Wodzi ńskiej  – ceniona malarka, muza Juliusza Słowackiego, niedoszła 
Ŝona Fryderyka Chopina. Portret Chopina jej autorstwa uwaŜany jest za najlepszy wizerunek 

artysty, a obraz matki Boskiej z dzieciątkiem, znajdujący się w kościele w Kłóbce, jest 
podziwiany przez historyków sztuki i odwiedzających. 

25 czerwca (wtorek). Wyjazd godz.7:00 z parkingu pr zy kościele na ul. Ba Ŝyńskich / 
koszt=30 zł. 

Toruń – Włocławek – Kłóbka – Chodecz – Sułkowo –D ąbie Kujawskie– Osi ęciny – 
SłuŜewo…190km. 

1.Włocławek    czas zwiedzania:8-11:00/wyjazd 11:00 

• Zapora wodna we Włocławku, Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, Pałac MÜHSAMA, Pałac Biskupi, 
Czarny Spichrz. (czas zwiedzania 3 godz.) 

 

2. Kłóbka  czas zwiedzania: 11:30-13:30/ wyjazd 13:30  

• zwiedzamy skansen, dwór, kościół  

We wsi znajduje się: 

• zabytkowy kościół parafialny św. Prokopa z lat 1880-1881. W kościele epitafium Marii z Wodzińskich i Władysława 
Orpiszewskich. 
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• zespół dworski z 1850 roku wraz z parkiem krajobrazowym o powierzchni 9 hektarów  

Dwór wraz z parkiem pozostaje w prywatnych rękach i jest w złym stanie. Trwają zabiegi o ich wykupienie na 
potrzeby muzeum, które uzupełni ekspozycję Parku Etnograficznego. W nieuporządkowanym dziś parku dworskim 
wyróŜniają się dwie aleje drzew, okazała lipa przy samym dworze i wielki jesion. Miejscowi pasjonaci nazwali lipę 
imieniem ”Maria“, a jesion ”Władysław“. Na cmentarzu pochowano równieŜ Szymona Jędrzejczaka, brata Oliwii, 
mistrza Polski w pływaniu (zginął w wypadku samochodowym).  

• skansen (Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny), do którego przenoszone są obiekty zabytkowej architektury z 
terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Na obszarze ok. 6 ha, wśród pięknej przyrody, w otoczeniu lasów, postawionych 
zostało 17 obiektów z końca XVIII, z XIX i początku XX wieku, w większości przeniesionych z róŜnych wsi Kujaw i 
ziemi dobrzyńskiej. Godz. Otwarcia: 10.00 - 18.00/bilet ulgowy- 6zł. 

 

We Kłóbce ostatnie lata Ŝycia spędziła Maria Wodzińska, znana malarka drugiej połowy XIX wieku, przedstawicielka 
największej kujawskiej rodziny magnackiej Wodzińskich herbu Jastrzębiec. 

4.Chodecz 

• Obiad godz.14:00-15:00 

Restauracja „RóŜa Wiatrów”  

plac Kościuszki, 87-860 Chodecz  

Tel.54 284 80 87   zarezerwować!!! 

• czas zwiedzania 15:00-17:00 

Zabytki Chodcza i okolic to przede wszystkim  

• XVIII-wieczne katakumby oraz 
•  późnobarokowy szpital, który obecnie pełni funkcję mieszkań komunalnych.  

• Warto równieŜ zwrócić uwagę na murowany dwór z 1904 roku - Chodeczek, drewniany wiatrak koźlak oraz 
wyremontowany w 1960 roku Zameczek.  

• W mieście znajdują się równieŜ wartościowe budowle sakralne, m.in. kościół św. Jakuba, który wraz ze szpitalem i 
katakumbami tworzy architektoniczną całość. 
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katakumby 

4. Sułkowo  czas zwiedzania 17:30-18:00/wyjazd 18:00 

Dwór z ok. 1890 r. W posiadaniu Sułkowskich znajdowała się prawdopodobnie do końca XVII w. W XVIII w. była 
własnością Wodzińskich, a w XIX w. Bnińskich. Około 1890 r. wzniesiono tu dla Józefa Bnińskiego obecny dwór, 
następnie został on przebudowany na pocz. XX w. Po 1945 r. majątek został przejęty przez Skarb Państwa 
Polskiego. Dwór został wyremontowany w 1963 r., a obecnie jest własnością prywatną. Właścicielem jest Muran 
Hübenthal. 

 

5. Dąbie Kujawskie : czas zwiedzania 18:30-19:00/wyjazd 19:00 

• Drewniany kościół z XVIII w.    

 

7. Osięciny : czas zwiedzania 19:30-20:00/wyjazd 20:00 

• dwór z poł.XIXw., kościół z z 1854-56r. 
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9. SłuŜewo   czas zwiedzania 20:40-21:20/wyjazd 21:20 

• Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1560 r. wraz z budynkiem plebanii i ochronki 
Zabudowa miejska z okresu międzywojennego 

• Młyn Brunona Brandta z XIX/XX w. 

W 1811 r. właścicielem miasta był Antoni Wodziński. Maria Wodzińska, córka Wincentego z rodu Wodzińskich, to 
młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina. W czasie zaborów SłuŜewo było miejscowością graniczną pomiędzy 
zaborem pruskim a rosyjskim. 

 

Pałac z XVII w. 

• Powrót do Torunia przewidywany na godz.22:00 

 


