
WŁOCŁAWEK

KŁÓBKA

WIETRZYCHOWICE

Informacja 
Turystyczna 
we Włocławku 
ul. Warszawska 11/13
lipiec – sierpień 
pn. – pt. 8 – 17 
sb. 9 – 15
wrzesień 
pn. – pt. 8 – 17

Bosmanat 
na Przystani Wodnej 
na Wiśle 
ul. Piwna 1a
lipiec - wrzesień
pn. – nd. 7 - 22

Skansen w Kłóbce
k. Lubienia 
Kujawskiego
lipiec – wrzesień 
wt. – nd. 10 - 18

WŁOCŁAWEK
Zalew Włocławski to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. 
Żeglarze chętnie łapią tu wiatr w  żagle, a  liczne przystanie na Zalewie 
i  Wiśle zachęcają do aktywnego wypoczynku na wodzie. Wakepark 
nad jeziorem Czarnym to gwarancja sporej dawki emocji - miejsce dla 
fanów ekstremalnych wodnych szaleństw. Warto przyjrzeć się potędze 
włocławskiej tamy i podziwiać z niej panoramę Wisły – królowej polskich 
rzek. Tuż obok, na brzegu rzeki, wnosi się iluminowana konstrukcja 
krzyża - miejsce upamiętniające śmierć ks. Popiełuszki. Do jego życia 
i heroizmu nawiązuje multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Zabytki pełniące rolę użytkową w liturgii - przedmioty kultu 
i  zarazem dzieła sztuki, podziwiać można w  Muzeum Diecezjalnym. 
Bazylika to jeden z  najstarszych gotyckich kościołów katedralnych 
w  Polsce. Jej wnętrza skrywają niezwykle cenne zabytki, w  tym 
marmurową tumbę biskupa Piotra z Bnina, wykonaną w warsztacie Wita 
Stwosza. Włocławek kojarzy się także z pięknymi, artystycznie zdobionymi 
wyrobami fajansowymi, produkowanymi tu od 1873 r. Obejrzeć je można 
na jednej z wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
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Kłóbka
W  Kłóbce, malowniczej kujawskiej osadzie położonej pośród pagórków, lasów 
i  jezior, jest miejsce, w  którym czas się zatrzymał. Kujawsko-Dobrzyński Park 
Etnograficzny to XIX-wieczna wieś przypominająca widok z obrazka ludowego 
artysty. Stare chałupy otoczono przydomowymi ogródkami pełnymi malw, 
słoneczników i  floksów. Można tu zajrzeć do stodoły, zobaczyć jak wyglądała 
praca młynarzy w  starym wiatraku i  karczmę, w  której spracowany gmin 
szukał rozrywek. Jest też schludna wiejska szkoła, w której, klęcząc na grochu, 
doświadczymy tradycyjnej kary dla niesfornych uczniów. Nieopodal odkryjemy 
miejscowe zakłady rzemieślnicze – kuźnię, olejarnię, garncarnię. Udając się do 
pobliskiego parku, nad rzekę Lubieńkę, zwiedzimy dwór rodu Orpiszewskich 
z poł. XIX w, w którym mieszkała Maria z Wodzińskich Orpiszewska – narzeczona 
Fryderyka Chopina.

Wietrzychowice
W  Parku Kulturowym w  niewielkiej wsi Wietrzychowice wznoszą się tzw. 
„polskie piramidy”, stanowiące jedne z  najstarszych i  najcenniejszych 
obiektów architektonicznych europejskiego dziedzictwa kulturowego 
To grobowce megalityczne wzniesione przez ludność neolitycznej kultury 
pucharów lejkowatych, zajmującej się głównie uprawą roślin i  hodowlą 
zwierząt. Posiadała ona swój świat wierzeń, silnie związany z  życiem 
pozagrobowym. Charakterystyczne grobowce miały zapewnić zmarłym 
możliwie trwałe miejsce wiecznego spoczynku – podobnie jak w przypadku 
piramid egipskich, młodszych od „polskich” o przeszło 1000 lat!

KALENDARZ WYDARZEŃ

lipiec-sierpień
Niedzielne koncerty – Rzeka 
Muzyki

Bydgoszcz

lipiec-wrzesień Festiwal Teatrów Ulicznych Toruń

2 lipca- 
13 sierpnia

Niedzielne koncerty 
chopinowskie z cyklu „Wakacje z 
Chopinem”

Szafarnia

2, 16, 30 lipca 
13, 27 sierpnia

XIX Mariackie Wieczory 
Kameralne w bazylice p.w. 
Wniebowzięcia NMP

Koronowo

7-8 lipca Busker Fest 2017 Bydgoszcz

7-8 lipca
13. Festiwal Wielka Gala 
Tenorów

Ciechocinek

7-9 lipca
41. Wielki Międzynarodowy 
Turniej Rycerski

Golub-Dobrzyń

7 lipca 
4 sierpnia

Arie na plaży „Ryszard Smęda 
Zaprasza”

Koronowo

8 lipca
Historyczny Pochód 
Borowiaków 

Tuchola

8-9 lipca XVIII Jarmark Jaszczurczy Chełmno

13-16 lipca
Mistrzostwa Europy U23 w 
Lekkiej Atletyce

Bydgoszcz

14-15 lipca
21. Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Kultury Romów

Ciechocinek
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