
                                                     

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                   Wielkopolska   

  Szlak cystersów – opactwa Obra i Przemęt 

   pałac Wroniawy – galeria Ptaków Górsko 
 

TERMIN: 9 października  2021 , sobota 
WYJAZD: godz.06:30 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana 

Pawła II) 

 Pałac we Wroniawach 
Pałac we Wroniawach został wybudowany ok. 1820 roku przez hrabiego Adama 
Gajewskego z Wolsztyna. Kiedy córka Antonina wychodziła za mąż za hrabiego 

Stanisława Platera  otrzymała pałac z majątkiem jako wiano. W 1895 r. hrabia 
Plater sprzedaje majątek niemieckiemu bankierowi Goldschmidtowi. Dzięki 

dobremu ożenkowi z córką Rotschildów stał się on członkiem najbogatszej 
rodziny w Niemczech. Aby podkreślić swój status połączył dwa nazwiska 
Goldsmchidt-Rotschild.  Ponadto pałac  Wroniawy został przebudowany z wielkim 

rozmachem i zastosowaniem wszelkich nowinek modernizacyjnych aby olśnić 
odwiedzających gości. W 1929 roku majątek wraz z pałacem odkupił od 

Rotschildów Polak Józef Draheim. Wraz z wybuchem wojny musiał opuścić  wraz 
z rodziną majątek. Po wojnie przez kilka lat pałac opuszczony, ograbiony 
zamieniał się w ruinę. Dopiero w latach 50-tych wyremontowano go i utworzono 

Dom Wczasów Dziecięcych. Do dzisiaj organizuje się tutaj turnusy kolonijne dla 
dzieci z kilku województw. Zwiedzimy dostępne wnętrza. 

 

  
 
 



 

 Opactwo cystersów w Obrze 
Cystersi przybyli do Obry z Łekna koło Wągrowca około roku 1230. Klasztor dla 

nich ufundował w roku 1231 Sędziwój Jeleńczyk, kantor gnieźnieński, 
przekazując na ten cel część swoich dóbr. Pierwsze ich budowle były drewniane. 
Murowaną świątynię i klasztor cystersów zaczęto wznosić na początku XVII 

wieku, ale budowle zniszczone zostały w czasie potopu szwedzkiego. Obecny 
kościół św. Jakuba Większego zbudowano w latach 1722-57, według projektu 

Jana Catenazziego – znanego włoskiego architekta, autora wielu wielkopolskich 
kościołów. Świątynia ma  rokokowe i wczesnoklasycystyczne wyposażenie, a jej 
wnętrza pokrywają polichromie Stanisława Brzozowskiego. W ołtarzu głównym, z 

1775 roku, umieszczono obraz „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” 
Szymona Czechowicza. Do kościoła przylega klasztor w którym od 1926 roku 

mieszkają oblaci. Przejęli oni budynki po zlikwidowanym przez władze pruskie  w 
1835 roku klasztorze cysterskim. Dziś w Obrze działa Wyższe Seminarium 
Duchowne. 

     
 

 Górsko – Galeria Ptaków i Mickiewicz 
Górsko słynie z ogromnej kolekcji rzeźbionych ptaków. Galeria Ptaków 

Przemęckiego Parku Krajobrazowego miała swoje początki w połowie lat 90. XX 
wieku. 

  

       
 
Marian Murek, rzeźbiarz samouk, ptaki rzeźbił od dawna, a kiedy przestały się 

mieścić w domu, przerobił stodołę na galerię. Na dwóch poziomach 
eksponowanych jest tu 300 ptaków wykonanych w naturalnej wielkości i 

ubarwieniu. Ptaki siedzą na drzewach, w szuwarach, w krzewach… Ożywiają je 



ich głosy nagrane przez Zdzisława Pałczyńskiego. Obok ptaków, drugą 

rzeźbiarską pasją Mariana Murka są powstające spod jego dłuta płaskorzeźby ze 
scenami z  „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.   Do każdej księgi powstają 3 

płaskorzeźby o wymiarach 1,7 m na 2 m – w sumie 36 dzieł. Plus rzeźby 
przedstawiające bohaterów poematu.  

 Opactwo cystersów w Przemęcie 
W skład opactwa wchodzą dzisiaj barokowy kościół św. Jana Chrzciciela z 

bogatym wyposażeniem - ołtarzem głównym z 1755 roku oraz  fragmenty 
dawnych zabudowań klasztornych i krużganek. Pierwszą siedzibą przemęckich 
cystersów, którzy przybyli w te strony ok. 1285 r. z opactwa w Gościkowie koło 

Świebodzina, była dzisiejsza wieś Kaszczor.  
 

  
 

Na początku XIV w. zakonnicy przenieśli się do sąsiedniego Wielenia. Ostatniej 
translokacji klasztoru dokonano 100 lat później, za czasów Władysława Jagiełły, 

który pozwolił cystersom wykupić zastawione przez siebie dobra królewskie w 
okolicy Przemętu. W tym czasie majątek klasztorny obejmował 20 wsi i kilka 
pobliskich jezior. Jednak dopiero w 1651 r. rozpoczęto budowę barokowej 

świątyni. Prace te zostały przerwane na skutek "potopu", wznowiono je dopiero w 
latach 80tych XVII w. Nowy kościół pw. św Jana Chrzciciela został poświęcony w 

1696 r. Przemęcka świątynia zaskakuje formą, która bardziej kojarzy się z 
gotyckimi katedrami średniowiecznymi (zewnętrzna surowość, nie otynkowane 

ściany). Natomiast wewnątrz świątyni panuje prawdziwy barokowo-rokokowy 
przepych XVIII w., (złocenia, stiuki, malowidła) Pamiątką po zakonnikach, którzy 
musieli opuścić te mury na początku XIX w. na skutek kasaty klasztoru przez 

władze pruskie, są bogato zdobione stalle i tron opacki z czarnego dębu.  
 

Powrót do Wrocławia ok.19:30 
 

CENA :  135 zł/os. (w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie,  podatek 

VAT). Cena nie obejmuje wstępów. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 130 zł 

 
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży 

 Pałac Wroniawy – 10 zł/os 



 Opactwo Obra – 3 zł/os 

 Galeria Ptaków Górsko – 8 zł/os 

 Opactwo w Przemęcie – 3 zł/os 

W restauracji zjemy zorganizowany obiad – 30 zł/os (zupa + pieczeń, ziemniaki, 

surówka)  chętni proszę się zgłaszać przy zapisach  płatne w autokarze 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie pod nr 609 941 775  
lub  
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl 

 Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, pesel , nr 

telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail. 

 Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę 
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul. 
Podwale 19A 50-043 Wrocław  nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413                                         
z dopiskiem; imię i nazwisko – Wielkopolska(brak wpłaty w ciągu 7  dni od zgłoszenia 
oznacza wykreślenie z listy uczestników) 

lub  
           - wpłatą w Urzędzie Pocztowym na konto Biura 

 Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w 
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki 

 O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności 
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata 
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.  

 Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki  pobierana będzie 
oddzielnie  – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota. 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie od 10 do 3 dni przed jej  rozpoczęciem, 

bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o 
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane 
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych 
itp.). 

 W przypadku rezygnacji z wycieczki  w terminie późniejszym niż  3 dni przed jej  
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie 
zwracana. 

 Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645,   program ze zdjęciami i opisem dostępny na 
stronie www.botpodroznik.pl 

 

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


