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Po ło że nie
Wo je wódz two wiel ko pol skie le ży w za chod niej
czę ści Pol ski, w do rze czu rze ki War ta, na głów -
nym eu ro pej skim szla ku wschód -za chód,
w środ ko wej czę ści Ni zi ny Wiel ko pol sko -Ku jaw -
skiej. Wo je wódz two ma bar dzo do bre po łą cze -
nia ko mu ni ka cyj ne z Eu ro pą i świa tem. Tu taj
prze bie ga ją dro gi z Ber li na przez Po znań, Ko nin
i War sza wę do Mo skwy oraz z Pra gi przez Wro -
cław, Lesz no i Po znań na pół noc Eu ro py.

Ob szar
29.826 km2 tj. 9,5 % te ry to rium Pol ski.

Lud ność
Oko ło 3 mln 400 tys. tj. 8,7 % lud no ści kra ju.

Sto li ca
Sto li cą wo je wódz twa jest mia sto Po znań li czą -
ce oko ło 600 ty się cy miesz kań ców. Sta no wi ono
cen trum go spo dar cze, han dlo we, na uko we,
kul tu ral ne i tu ry stycz ne za chod niej Pol ski. Port
lot ni czy „Ła wi ca” peł ni funk cję lot ni ska kra jo we -
go i mię dzy na ro do we go.

Więk sze mia sta
Gnie zno, Ka lisz, Ko nin, Lesz no, 
Ostrów Wiel ko pol ski, Pi ła.
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Foldery promujące 
Wielkopolskę wspierane są 
przez mobilne technologie. 

Czytnik kodów QR znajdziejsz na www.odkoduj.com


