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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
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Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.
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1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
skiego. Leży w powiecie inowrocławskim, w jego zachodniej części – graniczy 
zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.
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Witamy w Pakości, 
ponad 660-letnim mieście leżącym na pograniczu Kujaw i Pałuk w otocze-

niu jezior oraz przepływającej przez nie rzeki Noteć. W miejscu, gdzie bogata 
historia przeplata się z nowoczesnością…

Gmina Pakość jest jedną ze 144 gmin województwa kujawsko-pomor-
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zarówno z gminami powiatu inowrocławskiego, jak i żnińskiego i mogileń-
skiego. Zajmuje powierzchnię ok. 86,5 km2. Na swoim terenie gmina posiada 
wiele ciekawych zabytków architektury, stanowiących istotny element dzie-
dzictwa kulturowego i świadczących o bogatej historii tego obszaru.

Na pierwszy plan spośród zabytków wysuwa się założona w 1628 roku 
Kalwaria Pakoska, która jest drugą pod względem czasu powstania kalwarią 
na ziemiach polskich. Jest to zespół 24 kaplic i kościół Ukrzyżowania – cały 
kompleks nazywany jest również Kujawską Jerozolimą. Fundatorem kalwarii 
był ród Działyńskich, ofi arodawca ziemi, na której wyznaczono drogi i sta-
cje, wzorując się na topografi i Jerozolimy. Pomysłodawcą utworzenia Kal-
warii Pakoskiej był proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. Celem założenia kalwarii 
było umocnienie pobożności wiernych, ożywienie i rozwinięcie kultu Jezusa 
Ukrzyżowanego.

CO WARTO ZOBACZYĆ?
Kościół pw. Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości 

początkowo był kościołem drewnianym, ufundowanym przez Marcina Rud-
nickiego z Bielaw. Po 1661 r. zbudowano murowany z fundacji podchorążego 
Marcina Umińskiego. Konsekrowany został 14 września 1691 r. przez bisku-
pa włocławskiego Wojciecha Stamowskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 

ołtarz główny w kształcie Golgoty z rzeźbioną w drewnie grupą Ukrzyżowa-
nia. Ponadto po bokach kościoła znajdują się rokokowe ołtarze boczne.

Kościół pw. św. Bonawentury w Pakości wraz z klasztorem położony jest 
w murach dawnego zamku wybudowanego w latach 1325-1330. Zmiany ada-
ptacyjne spowodowały, iż większość zamkowych murów została zastąpiona, 
a wnętrze nie przypomina już stylu gotyckiego. Wyjątek stanowi kaplica Mat-
ki Boskiej Pakoskiej, która znajduje się w dawnej wieży bramnej. Nad wej-
ściem do kaplicy znajduje się zabytkowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
pędzla Bartłomieja Strobla, który był nadwornym malarzem Władysława IV. 
Wnętrze kościoła jest barokowe, natomiast wystrój w przeważającej mierze 
jest rokokowy. Ołtarz główny pochodzi z 1780 r. W jego polu środkowym 
umieszczono krucyfi ks, a po bokach fi gury świętych. Całość wieńczy rzeźba 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. W nawie znajdują się również cztery rokoko-
we ołtarze boczne.
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przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
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wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
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liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
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we ołtarze boczne.

Ratusz Miejski został zbudowany w 1907 roku, w stylu eklektycznym 
przez architektów Altmana i Soczyńskiego. Posiada dwie kondygnacje 
i ośmioboczną wieżę pokrytą ostrosłupowym, blaszanym dachem, zakoń-
czoną secesyjną chorągiewką. Dzisiaj budynek pełni funkcję administracyj-
ne – jako siedziba burmistrza i Urzędu Miasta. W oknie gabinetu burmistrza 
znajdują się witraże przedstawiające m.in. herb miasta i Temidę.

Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu to pierwszy murowany kościół w Pol-
sce, który powstał na wsi, na przełomie XII i XIII w. Jest budowlą jednona-
wową, orientowaną, zbudowaną z ciosów granitowych na planie kwadra-
tu. Wnętrze kościoła jest w stylu romańskim i gotyckim. Ołtarz główny jest 
w stylu manierystycznym i pochodzi z XVII w. Z obu stron nawy dobudowane 
są kaplice, pod którymi znajdują się krypty grobowe, w jednej z nich został 
pochowany fundator jednej z kaplic – Jan Kościelecki.

Zwiedzając Pakość, nie można zapomnieć o jej związkach z Notecią. 
Obecnie jest uznawana za jeden z ciekawszych szlaków turystycznych żegla-
rzy, motorowodniaków i kajakarzy, będąc częścią tzw. „pętli wielkopolskiej”.

Obiektem wartym zobaczenia w Pakości jest śluza, znajdująca się na 
81. kilometrze drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski. Jest to typowa budow-
la jednokomorowa, o napędzie ręcznym i elektrycznym, którą wybudowano 
w 1882 r.

Pakość to nie tylko zabytki architektury, ale także bogate tereny rekreacyj-
ne, na których dominują jeziora dające możliwość aktywnego wypoczynku 
nad wodą. Należą do nich jezioro Mielno oraz Jezioro Pakoskie. Nad jeziorem 

Mielno znajduje się przystań żeglarska Inowrocławskiego Klubu Żeglarskiego 
w Łącku. Nad Jeziorem Pakoskim w miejscowości Jankowo natomiast znajdu-
je się wypożyczalnia sprzętu wodnego.

WARTO WIEDZIEĆ
• Pakość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim 9 lutego 

1359 r. nadane przez króla Kazimierza Wielkiego. Była drugą miejscowo-
ścią na Kujawach, która te prawa posiadała.

• Kalwaria Pakoska jest odzwierciedleniem Jerozolimy, nazywana przez 
mieszkańców Kujawską Jerozolimą.

• Park Kulturowy Kalwaria Pakoska położony jest na 35 hektarach terenów 
zielonych.

• Pakość to jedyna kalwaria w Polsce, a może nawet w Europie, której naj-
ważniejsze celebracje odbywają się w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek 
w nocy. Wierni przemierzając kalwarię, śpiewają pieśni z modlitewnika 
liczącego ponad 200 lat. Ciekawą rzeczą jest to, że w żadnym modlitewni-
ku nigdy nie było zapisu nutowego tych melodii kalwaryjskich, a mimo to 
przetrwały one przekazywane z pokolenia na pokolenie.

• W 390. rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pań-
skiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy 
świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018 r. 
na Wzgórzu Kalwaryjskim.

• W kościele pw. św. Bonawentury przechowuje się jedną z największych 
relikwii Krzyża Świętego oraz Relikwię Krwi św. Jana Pawła II.

• Przez Pakość przebiega linowa kolejka towarowa służąca do transportu 
kamienia wapiennego, zbudowana w 1960 r. Na trasie 7 km z prędkością 
2,3 m/s poruszają się 164 wagoniki.

• W Pakości funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Barciń-
skiej 11, gdzie znajduje się makieta Kalwarii Pakoskiej.

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2020

Wydawnictwo 
nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
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