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Po³o¿enie
Województwo wielkopolskie le¿y w zachodniej
czêœci Polski, w dorzeczu rzeki Warta, na
g³ównym europejskim szlaku wschód-zachód,
w œrodkowej czêœci Niziny Wielkopolsko-
Kujawskiej. Województwo ma bardzo dobre
po³¹czenia komunikacyjne z Europ¹ i œwiatem.
Tutaj przebiegaj¹ drogi z Berlina przez Poznañ,
Konin i Warszawê do Moskwy oraz z Pragi
przez Wroc³aw, Leszno i Poznañ na pó³noc
Europy.

Obszar
29.826 km2 tj. 9,5 % terytorium Polski.

Ludnoœæ
Oko³o 3 mln 400 tys. tj. 8,7 % ludnoœci kraju.

Stolica
Stolic¹ województwa jest miasto Poznañ
licz¹ce oko³o 600 tysiêcy mieszkañców. 
Stanowi ono centrum gospodarcze, 
handlowe, naukowe, kulturalne i turystyczne
zachodniej Polski. Port lotniczy „£awica” 
pe³ni funkcjê lotniska krajowego 
i miêdzynarodowego.

Wiêksze miasta
Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, 
Ostrów Wielkopolski, Pi³a.
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Wci¹gu wieków by³ to zawsze jeden z najlepiej
rozwiniêtych regionów Polski, co znajdowa³o
swoje odbicie tak¿e na sto³ach  - zarówno

szlachty, jak i  mieszczan czy ch³opów. Ale najwiêkszy wp³yw
na odrêbnoœæ kuchni wielkopolskiej wprowadzi³ wiek XIX.
Tak¿e pod tym wzglêdem zabór pruski odcisn¹³ tu swoje 
piêtno. Pod wp³ywem niemieckiej kultury kulinarnej przejêto
wiele potraw, nieznanych wczeœniej na tym terenie.
A po II wojnie œwiatowej, w wyniku przesiedleñ ludnoœci ze
Wschodu trafi³y tu specja³y kuchni litewskiej i ukraiñskiej.
Dziœ, w powszechnym otwarciu na œwiat zapo¿yczenia 
nie tylko z kuchni europejskich, ale i innych czêœci globu, s¹ 
na porz¹dku dziennym.

Mimo tych procesów kuchnia wielkopolska zachowa³a
charakterystyczn¹ dla regionu odrêbnoœæ. Nie jest ona mo¿e
zbyt wyszukana w smakach, ale mo¿na tu dobrze zjeœæ.
Do niedawna Wielkopolska kojarzona by³a z ziemniakami
/poznañska pyra/ i kapust¹, stanowi¹cymi podstawowe ele-

menty w jad³ospisie, a i  nazwy potraw niewiele mówi³y
mieszkañcom innych regionów. Dziœ, niektóre tradycyjne
dania wielkopolskie - pyry z gzikiem, czerninê, kaczkê z pyzami
(dro¿d¿owymi!) i modr¹ kapust¹ czy golonkê - mo¿na
spróbowaæ nie tylko w wielkopolskich restauracjach, ale
równie¿ w innych rejonach kraju.

Do wzrastaj¹cej popularnoœci kuchni wielkopolskiej 
przyczyniaj¹ siê ró¿nego rodzaju konkursy, przegl¹dy i œwiêta
regionalne, na których mo¿na skosztowaæ miejscowych 
specja³ów. Chêtnie ogl¹dane s¹ równie¿ telewizyjne programy
kulinarne. Aby smacznie zjeœæ potrawy kuchni wielkopolskiej
proponujemy  Pañstwu zatrzymaæ siê w jednym ze starych
goœciñców, karczm czy restauracji. Dlatego przy opisie
poszczególnych potraw podajemy informacje, gdzie takie
danie mo¿na zjeœæ. W wyborze restauracji nie kierowaliœmy siê
¿adnym wyszukanym rankingiem  - wybraliœmy te miejsca 
w ró¿nych czêœciach regionu, w których dane potrawy
smakowa³y nam najbardziej.

Tradycje kulinarne Wielkopolski s¹ tak d³ugie jak historia
regionu, a tajemnice tego, co jadali nasi przodkowie mozolnie
odkrywaj¹ archeolodzy i historycy.  
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Wielkopolskie smaki



G sk³adniki :
2 szklanki krwi kaczej
100 g podrobów /kaczka, kura, gêœ/
w³oszczyzna
œliwki suszone, gruszki
³y¿ka œmietany
majeranek, cynamon, goŸdziki
sól, pieprz
kluseczki lub ³azanki
ocet owocowy

przepis :
Ugotowaæ rosó³ z podrobów dodaj¹c
w³oszczyznê. Namoczone wczeœniej suszone
owoce  ugotowaæ w wodzie, w której siê
moczy³y. Po³¹czyæ z roso³em dodaj¹c krew
zmieszan¹ z m¹k¹ i œmietan¹. Podgrzewaæ stale
mieszaj¹c, ale nie gotowaæ. Dodaæ do smaku sól 
i cukier oraz przyprawiæ sokiem z cytryny,
goŸdzikami, majerankiem, cynamonem 
i pieprzem. Ugotowane podroby pokroiæ 
i wrzuciæ do zupy. Podawaæ z ³azankami,
makaronem lub k³adzionymi kluskami.

Gêsta zupa, w której podstawowym
sk³adnikiem jest krew /z kaczki,
rzadziej kury, królika, a niekiedy 

z gêsi/ oraz rosó³, znana jest na terenie ca³ego
kraju. Charakterystyczny smak s³odko-kwaœny
nadaje jej dodatek cukru i octu oraz suszone
owoce /gruszki, œliwki lub rodzynki/.
W Wielkopolsce nadal posiada wielu amatorów.
Spotkaæ j¹ mo¿na w wielu restauracjach 
oferuj¹cych tak¿e tradycyjn¹ pieczon¹ kaczkê
z pyzami. W niektórych rejonach nazywana
jest czarn¹ polewk¹ - do niedawna serwowano
j¹ kawalerowi, któremu odmówiono rêki
panny. Czernina podawana jest z kluskami,
makaronem, a nieraz z ziemniakami.

Restauracja „Rycerska”
ul. Chrobrego 3 
64-500 Szamotu³y
tel. 61 292 00 94, 61 292 00 94      
tel./fax 61 293 21 20
restauracja@rycerska1979.pl
www.rycerska1979.pl

Restauracja znajduje siê w Szamotu³ach,
przy wyjeŸdzie z miasta w kierunku Poznania,
przy szosie nr 184. Stary budynek sto³ówki
przebudowany zosta³ na cele restauracyjne 
w 1979 roku. W stylowych salach: rycerskiej 
i myœliwskiej, urz¹dzonych zgodnie z ich
nazw¹ mieœci 100 miejsc. Restauracja specja-
lizuje siê g³ównie w kuchni wielkopolskiej 
a kucharze przygotowuj¹ potrawy wed³ug
starych regionalnych przepisów. Specjalnoœci¹
kuchni obok czerniny jest kaczka z pyzami 
i modr¹ kapust¹ oraz potrawy z dziczyzny.
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Czernina /czarnina, czarna zalewajka/
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¯ur na kie³basie

Psk³adniki :
olej roœlinny - 2 ³y¿ki sto³owe
smalec - 1 ³y¿ka sto³owa
boczek wêdzony - 100,0g
cebula - 100,0g (drobna kostka)
ziele angielskie - 6 szt
liœæ laurowy - 4 szt
czosnek - 4 z¹bki (siekany)
bia³a kie³basa - 150,0g
majeranek - do smaku
wywar wêdzony - 2 l
ziemniaki - 100,0g (krojone w kostkê)
zakwas ¿urku - 0,5 l
œmietana 18% - 0,25l
jajko - 0,5 szt na porcjê (ugotowane)
chleb cebulowy - 1 na porcjê
sól
pieprz

przepis :
Olej i smalec rozgrzaæ w garnku, dorzuciæ boczek
pokrojony w kostkê, podsma¿yæ. Nastêpnie
dorzuciæ cebulê, ziele angielskie, liœæ laurowy 
i czosnek. Do tego do³o¿yæ pokrojon¹ 
w pó³ksiê¿yce bia³a kie³basê chwilê podsma¿yæ 
i dodaæ majeranek. Kiedy wszystko siê podsma¿yæ
dodaæ wczeœniej przygotowany wywar 
z wêdzonki, nastêpnie ziemniaki i gotowaæ a¿
zmiêkn¹ ziemniaki. Na koniec dodaæ zakwas 
i nastêpnie œmietanê, ca³oœæ zagotowaæ. ¯urek
podajemy w zapieczonym chlebie z jajkiem.

Popularny ¿ur lub bia³y barszcz jest
zwyczajnym daniem spo¿ywanym 
w wielu domach oraz punktach

masowego ¿ywienia, nie tylko w Wielkopolsce.
W sklepach, g³ównie warzywnych, mo¿na kupiæ
gotowy, butelkowany zakwas. Nie zawsze 
do przygotowania ¿uru u¿ywa siê oryginalnego
zakwasu z m¹ki ¿ytniej, bo to wymaga czasu 
/4-5 dni/. ¯urek podawany jest z jajkiem,
ziemniakami lub piero¿kami. W ostatnich latach
modne sta³o siê podawanie ¿urku w wydr¹¿onej
bu³ce lub ma³ym chlebku.

Restauracja „Olandia”
Prusim 5
64 - 420 Kwilcz
tel/fax  61 29 15 379
kom. 608 467 367
olandia@olandia.pl
marketing@olandia.pl

Restauracja „Olandia” znajduje siê w Prusimiu,
wsi po³o¿onej /1 km/ w s¹siedztwie szosy 
nr 24 miêdzy Kwilczem i Kamionn¹. Wchodzi
ona w sk³ad Skansenu Olandia znajduj¹cego siê
w zespole dworskim nad Jez. Kuchennym.
Odrestaurowany, barokowy dwór mieœci restau-
racjê Olandia po³o¿on¹ na dwóch poziomach 
i mog¹c¹ pomieœciæ 150 osób oraz pokoje
hotelowe. W s¹siednim spichlerzu umieszc-
zono Karczmê Olendersk¹ oraz Winiarniê.
Kuchnia specjalizuje siê w  daniach kuchni 
olenderskiej oraz potrawach kuchni europejskiej
i polskiej.
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T sk³adniki :
300 g bia³ego twarogu 
szklanka œmietany 
cebula i szczypiorek
czosnek
2- 3 ziemniaki na osobê 
mas³o
sól i pieprz

przepis :  
Bia³y ser /twaróg/ dok³adnie rozetrzeæ, 
aby nie by³o grudek. Dodaæ œmietanê i ponownie
wymieszaæ. Cebulê i szczypiorek obraæ i posiekaæ,
czosnek wycisn¹æ. Ca³oœæ dodaæ do sera i jeszcze
raz wymieszaæ. Doprawiaæ sol¹ i pieprzem 
do smaku. Najlepiej podawaæ do ziemniaków 
„w mundurkach”, z zsiad³ym mlekiem, 
mo¿e byæ te¿ z maœlank¹. 

To flagowe danie wielkopolskie. Pyry
czyli ziemniaki lub jak kto woli
kartofle musz¹ byæ obowi¹zkowo

gotowane w mundurkach. Prawdziwy wiejski,
bia³y ser, najlepiej t³usty, podobnie jak 
œmietanê, mo¿na kupiæ zapewne tylko 
u zaprzyjaŸnionych gospodarzy na wiejskich
targowiskach. Gotowe pó³produkty s¹ dostêp-
ne w ka¿dym sklepie. Pyry z gzikiem czyli
ziemniaki z bia³ym serem wymieszanym 
ze œmietan¹ i szczypiorkiem to danie zaliczane
do postnych. Chêtnie spo¿ywane jest nie tylko
w Wielkopolsce, ale coraz czêœciej tak¿e 
w innych regionach kraju.

Gospoda „Pod Kozio³kami”
Stary Rynek 95
61-773 Poznañ
tel. 61 851 78 68
tel./fax 61 851 78 69
gospoda@avanti.poznan.pl
www.podkoziolkami.pl

Gospoda znajduje siê na Starym Rynku,
w gotyckiej kamienicy, przebudowanej 
w XVIII wieku. W sk³ad gospody wchodzi
kilka pomieszczeñ: „Sala biesiadna” na piêtrze
z wystrojem przypominaj¹cym salê zamo¿nych
mieszczan, parterowy „Kredens” oraz „Piwnica
grillowa” w gotyckich piwnicach. £¹cznie 
znajduje siê tu ponad 150 miejsc. Gospoda
specjalizuje siê w daniach kuchni polskiej,
opartej na tradycyjnych recepturach. Obok pyr
z gzikiem do najpopularniejszych tutejszych
potraw nale¿¹: pierœ kaczki po poznañsku 
z pyzami i modr¹ kapust¹ oraz karkówka 
z plackami ziemniaczanymi. Nastrojowe
wnêtrza gospody nale¿¹ do najpopularniejszych
restauracji w Poznaniu.
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Pyry z gzikiem
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sk³adniki :
2 marchewki
pêczek w³oszczyzny
0,5 kg ziemniaków
cebula
sól, pieprz 
majeranek, liœæ laurowy
œmietana 
200 g wêdzonych ¿eberek

przepis :
Wêdzone ¿eberka ugotowaæ z pokrojon¹ 
w kostkê w³oszczyzn¹. Obrane ziemniaki 
ugotowaæ na wywarze. Drobno pokrojona
cebulê podsma¿yæ na maœle z m¹k¹ i zrobiæ 
zasma¿kê. Dodaæ do zupy. Ugotowan¹
w³oszczyznê przetrzeæ a miêso oddzieliæ od koœci
i wrzuciæ do zupy. Ca³oœæ zagotowaæ i dodaæ 
œmietanê. Na koniec przyprawiamy do smaku
sol¹ i pieprzem.

Zsk³adniki :
0,6 kg dyni 
3 szklanki mleka
sól, cukier
goŸdziki, cynamon

przepis :
Obran¹ ze skóry dyniê kroimy w kostkê 
i gotujemy w niewielkiej iloœci wody do miêkkoœci.
Po ostudzeniu przetrzeæ przez durszlak 
i zmiksowaæ. Ponownie prze³o¿yæ do garnka 
i zagotowaæ dodaj¹c mleko i przyprawy. 
Doprawiæ do smaku. Mo¿na dodaæ ugotowana
kaszê jaglan¹, kluseczki lub kulki z ziemniaków.

Zupa z korbola nale¿y do bardziej 
oryginalnych potraw charakterysty-
cznych dla kuchni wielkopolskiej.

Popularny korbol to w gwarze poznañskiej
zwyczajna dynia, uniwersalne warzywo 
o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni.
Przygotowuje siê z niej zupy, ciasta, farsz 
do pierogów i naleœników. Zupa z korbola
bywa podawana z kuleczkami z ziemniaków
lub z kasz¹.

Zupa z korbola

Zupa „Œlepe ryby”

TTo tradycyjnie wielkopolska zupa postna,
w której nie p³ywaj¹ ¿adne oka
t³uszczu st¹d gwarowa nazwa „Œlepe

ryby”, bo z rybami nie ma nic wspólnego.
Bywa te¿ nazywana „rzadkie pyrki” lub „zup¹
z pyrów z myrdyrd¹” czyli zup¹ ziemniaczan¹
ze œmietan¹. W bogatszych domach zupê tê
gotowano na wêdzonce, kie³basie lub innym
miêsie, z dodatkiem w³oszczyzny. Do zupy
podawano chleb z mas³em. W przesz³oœci gdy
zupa stanowi³a jedyn¹ potrawê na obiad,
musia³a byæ tak gêsta, aby ³y¿ka mog³a w niej
stan¹æ. Obecnie najczêœciej bywa przyrz¹dzana
na wywarze miêsnym, g³ównie w gospodarst-
wach domowych.



M sk³adniki :
1,5 kg cielêciny
5 ³y¿ek oleju
cebula
szklanka wina bia³ego
sól, pieprz
zestaw zió³ szefa kuchni

przepis :  
Kawa³ek cielêciny (najlepiej udziec) posypaæ
przyprawami, sol¹ i zawin¹æ w rulon. 
Miêso zalaæ wrz¹c¹ wod¹ ze wszystkich stron,
aby siê zaparzy³o. Po ods¹czeniu posoliæ i w³o¿yæ
do rozgrzanego rondla z t³uszczem. 
Piec oko³o godziny na dosyæ du¿ym ogniu, 
polewaj¹c od czasu do czasu t³uszczem 
oraz bia³ym winem. Gdy miêso jest ju¿ miêkkie 
- pokroiæ je w plastry. 
Najlepiej smakuje z ziemniakami, 
ry¿em oraz warzywami.

Miêso z m³odych ciel¹t w przesz³oœci
trafia³o tylko na pañskie sto³y.
Pieczeñ cielêca nigdy nie nale¿a³a do

potraw powszechnych, przygotowywano j¹ raczej
na œwiêta /Wielkanoc/ i du¿e uroczystoœci
rodzinne jak wesela. Tak¿e dzisiaj jest to jedno
z dro¿szych miês i tylko niektóre restauracje
maj¹ cielêcinê /gicz cielêc¹ lub pieczeñ/ 
w swoim menu. Podawana bywa na ciep³o 
z ziemniakami lub ry¿em, jak i na zimno jako
przystawka do pieczywa.

Restauracja „Przystañ”
Borgowo 1
63-100 Œrem
tel. 61 2832 739, 602 795 880  
przystan1996@02.pl
www.przystanborgowo.pl

Restauracja znajduje siê przy wyjeŸdzie 
ze Œremu, przy szosie nr 434 prowadz¹cej 
w stronê Dolska. W budynku o urozmaiconej
bryle, wzniesionym w 1997 roku, znajduj¹ siê
niewielkie pomieszczenia klubowe oraz sala
przystosowana do du¿ych uroczystoœci.
Obok odkryty taras ogrodowy usytuowany
nad stawem i rzeczk¹ Pysz¹c¹. Dla goœci jest tu
³¹cznie 150 miejsc. Kuchnia prowadzona
przez m³odych kucharzy serwuje dania
typowo wielkopolskie oraz dziczyznê.
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Pieczeñ cielêca



Gsk³adniki :
700 g golonki peklowanej
pêczek w³oszczyzny
2 cebule
2 jab³ka
500 g kiszonej kapusty
100 g grochu
2 ³y¿ki smalcu
czosnek
ziele angielskie, liœæ laurowy
sól, pieprz
chrzan

przepis :  
Golonki wczeœniej peklowane wymoczyæ 
w wodzie. Zalaæ gotuj¹c¹ wod¹, dodaj¹c
w³oszczyznê, ziele angielskie, liœæ laurowy 
i gotowaæ na ma³ym ogniu oko³o 2 godzin.
Kapustê odcisn¹æ z nadmiaru soku i w³o¿yæ 
do rondla na roztopiony smalec. Dodaæ
przyprawy, podsma¿on¹ cebulê, dolewaj¹c
wywar z golonki i dusiæ na wolnym ogniu 
a¿ bêdzie miêkka. Podawaæ z grochem, 
ziemniakami lub pieczywem oraz z dodatkiem
tartego chrzanu lub musztardy.

Golonka jest potraw¹, która przy-
wêdrowa³a do Wielkopolski 
zza zachodniej granicy przed

niemal 100 laty, w czasie zaboru pruskiego.
Szybko sta³a siê popularna tak¿e w innych
regionach kraju. Potrawa, nie wymagaj¹ca zbyt
du¿ej iloœci pracy przy przygotowaniu, nale¿y
do smakowitych i lubianych. Nie wszêdzie 
jednak mo¿na zjeœæ  golonkê odpowiednio
peklowan¹ i smaczn¹. Podawana bywa najczêœciej
z ziemniakami, pieczywem, a coraz rzadziej
tradycyjnie, po wielkopolsku - z grochem.
Najlepsza jest z gotowan¹ kwaœn¹ kapust¹ 
i oczywiœcie z piwem.

Karczma „Husarska”
Czacz
ul. Wielichowska 1
64-030 Œmigiel
tel. 65 5180 228 
tel. 605 893 684 
www.karczmahusarska.pl

Czacz to znana wieœ le¿¹ca przy szosie nr 5,
miêdzy Koœcianem a Lesznem, w pobli¿u
Œmigla. Karczma mieœci siê w dawnym,
póŸnoklasycystycznym zajeŸdzie, powsta³ym
na pocz¹tku XIX wieku, a odrestaurowanym
w latach 1960-70. Obecnie w dwóch izbach
znajduje siê 100 miejsc. Miejscowa kuchnia
nale¿y do tradycyjnie polskich. Jej specjalnoœci¹
jest tak¿e ¿urek, zraz wo³owy z pyzami oraz
golonka po bawarsku.
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Golonka z kapust¹



H sk³adniki :
m¹ka pszenna tortowa, typ 450
3 rodzaje miês /wieprzowe, 
drobiowe i wo³owe/
cebula
sól, pieprz, papryka s³odka
jaja
mas³o

przepis :  
Miêso przepuœciæ przez maszynkê. Na patelni
rozpuœciæ mas³o i przysma¿yæ posiekan¹ cebulê.
Do zmielonego miêsa dodaæ jaja oraz przyprawy.
Ca³oœæ podsma¿yæ na patelni i nastêpnie dok³adnie
wymieszaæ. Wyrobiæ ciasto z m¹ki, dodaj¹c jaja 
i wodê. Po rozwa³kowaniu wykrawaæ foremk¹
niewielkie kr¹¿ki i nak³adaæ przygotowany farsz.
Dok³adnie zlepione pierogi wrzucaæ do wrz¹cej,
osolonej wody i gotowaæ a¿ do wyp³yniêcia.
Najlepiej smakuj¹ polane stopionym boczkiem
wêdzonym z cebulk¹.

Goœciniec „Gryszczeniówka”
64-605 Wargowo II nr 87
tel. 61 2972 06
tel. 509 443 085              
poczta@gryszczeniowka.pl
www.gryszczeniowka.pl

Goœciniec po³o¿ony jest w po³owie drogi 
nr 11 /Poznañ - Oborniki/, w niedalekim
s¹siedztwie Chludowa. Z g³ównej szosy
prowadzi boczna droga /300 m/ do Wargowa
II. Goœciniec zbudowany zosta³ w 2003 roku,
na terenie starego sadu. W niewielkim obiekcie
/40 miejsc/ urz¹dzonym w wiejskim stylu,
prowadzona jest tak¿e dzia³alnoœæ agroturystyczna.
Kuchnia o typowo wielkopolskim rodowodzie
oferuje szerok¹ gamê w³asnych produktów.
Najbardziej popularne s¹ „pierogi z Wargowa”
wpisane na Listê Produktów Tradycyjnych
prowadzon¹ przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Godne polecenia s¹ tak¿e
domowe wyroby wêdliniarskie (szynka,
kie³basa polska, pasztet z dziczyzny, smalec,
kaszanka, salceson, leberka czyli w¹trobianka,
pasztetowa) oraz domowe d¿emy, konfitury,
soki owocowe, ogórki kiszone.
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Pierogi

Historia pierogów ma wielowiekow¹
tradycjê. Do Polski trafi³y zza
wschodnich granic kraju, gdzie 

wystêpuje ich wiele rodzajów i odmian.
Obecnie pierogi nale¿¹ do najbardziej popu-
larnych dañ w naszym jad³ospisie. Dostaæ je
mo¿na w niemal ka¿dym barze i punktach 
szybkiej obs³ugi, nieco rzadziej w restauracjach.
W Wielkopolsce najwiêksz¹ popularnoœæ
zyska³y pierogi: z miêsem, z kapust¹ i grzybami,
ruskie, z bia³ym serem na s³odko oraz 
z owocami. Niestety, wiêkszoœæ pierogów 
oferowanych na naszym rynku to przemy-
s³owy produkt g³êboko zamro¿ony. Tym
bardziej wiêc nale¿y doceniæ œwie¿e pierogi,
lepione tu¿ przed wrzuceniem ich do gotuj¹cej
siê wody.



Wsk³adniki :
1 kg wo³owiny 
2 cebule 
chleb razowy
5 ³y¿ek mas³a 
1 szklanka roso³u 
s³onina
sól, pieprz

przepis :  
Wo³owinê pokroiæ na cienkie plastry i rozbiæ.
Oprószyæ pieprzem i sol¹. Na plastry nak³adaæ
cienk¹ warstwê pokrojonej s³oniny, cebuli 
i rozkruszonego chleba. Tak przygotowane porcje
œciœle zawin¹æ, u¿ywaj¹c nici lub specjalnych
spinek. Wk³adaæ do rondla z rozgrzanym
t³uszczem, rumieni¹c z obu stron. 
Nastêpnie na ma³ym ogniu dusiæ pod
przykryciem, podlewaj¹c wod¹ lub roso³em 
a¿ miêso bêdzie miêkkie. Do zrazów podawaæ
ziemniaki lub pieczywo oraz zasma¿ane buraczki.

Wo³owinê na zrazy nale¿a³o wybieraæ
z najlepszych miês ubitego
zwierzêcia. Dlatego w dawnych

wiekach wystêpowa³y tylko na pañskich
sto³ach i w czasie uroczystoœci rodzinnych.
Obecnie zrazy s¹ powszechnie spotykane
niemal w ka¿dym domu i w ka¿dej restauracji.
Jednak w zale¿noœci od regionu potrawa 
przygotowywana jest nieco inaczej. Najwiêksza
ró¿nica polega na zawartoœci zawijanego
zrazu. G³ównymi sk³adnikami nadzienia
zrazów zawijanych po wielkopolsku jest s³onina
z  bu³k¹ lub chlebem, cebul¹, a niekiedy tak¿e
grzyby.

Restauracja „Zamkowa”
pl. Zamkowy 1
64-130 Rydzyna
tel./fax 65 538 85 39
tel. 510 043 882 
zamkowa@zamkowa-rydzyna.pl  
www.zamek-rydzyna.com  

Rydzyna to urocze miasteczko po³o¿one
przy szosie nr 5 /Poznañ - Wroc³aw/, tu¿ 
za   granicami Leszna. Restauracja mieœci siê 
w barokowym zamku, dawnej siedzibie
Leszczyñskich i Su³kowskich. St¹d pochodzi³
Stanis³aw Leszczyñski, król Polski, póŸniejszy
ksi¹¿ê Lotaryngii - jego córka Maria by³a
królow¹ Francji, ¿on¹ Ludwika XV.
W restauracji licz¹cej ponad 150 miejsc s¹ dwie
du¿e sale, pomieszczenia w baszcie naro¿nej
oraz drink bar. Restauracja „Zamkowa”
serwuje dania kuchni staropolskiej i regionalnej
- wielkopolskiej oraz kuchni miêdzynaro-
dowej.
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Zrazy wo³owe



R sk³adniki :
kura
pêczek w³oszczyzny
lubczyk
sól, pieprz
cukier
cebula

przepis :
Oprawion¹ kurê zalaæ gor¹c¹ wod¹, osoliæ,
dodaæ szczyptê cukru i zagotowaæ na silnym
ogniu zbieraj¹c szumowiny. Po zagotowaniu
zmniejszyæ ogieñ i gotowaæ przez pó³ godziny.
Dodaæ w³oszczyznê oraz przyprawy i dalej
gotowaæ przez oko³o godzinê, a¿ kura bêdzie
miêkka. Pod koniec gotowania dodaæ przyru-
mienion¹ na ogniu cebulê. Rosó³ podawaæ
najlepiej z makaronem w³asnego wyrobu lub
ry¿em.

Rosó³ to najpopularniejsza zupa miêsna
w Wielkopolsce. O ile dawniej 
u¿ywano do przyrz¹dzania roso³u

miêsa z wo³owiny, wieprzowiny lub jagniêciny
to obecnie jest to najczêœciej kura lub kurczak.
Prawdziwy rosó³ z kury jest daniem typowo
œwi¹tecznym /Wielkanoc, Bo¿e Narodzenie/,
a tak¿e podawanym w czasie uroczystoœci
rodzinnych. Najlepszym dodatkiem do roso³u
jest makaron domowego wyrobu.

Restauracja Piêterko Staropolska
ul. Zamkowa 12
62-800 Kalisz
tel. 62 757 53 02

Restauracja „Piêterko Staropolska” znajduje
siê w Kaliszu w centrum miasta w s¹siedztwie
rynku. Zlokalizowana jest w starej mieszczañ-
skiej kamienicy na piêtrze. Znajduje siê tu
³¹cznie 180 miejsc konsumpcyjnych w kilku
pomieszczeniach. Kuchnia oferuje du¿y
wybór dañ kuchni polskiej z elementami 
kuchni europejskiej.
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Wielkopolski rosó³ z kury
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Zsk³adniki :
70dag ³opatki 
m³oda kapusta 
3 marchewki 
1 korzeñ pietruszki 
pó³ selera 
pó³ pora 
5 œrednich ziemniaków 
2 kostki roso³owe 
ziele angielskie 
sól 
pieprz

przepis :
Do du¿ego garnka wlaæ 1,5 litra wody. 
W³o¿yæ miêso, doprowadziæ wywar do wrzenia 
i gotowaæ ok. 5 minut. Zdj¹æ utworzon¹ 
na wierzchu pianê. Dodaæ w³oszczyznê: potart¹
marchew, pietruszkê, seler i pokrojony por. 
Wsypaæ ³y¿kê soli. Dodaæ ziele angielskie i kostki
roso³owe. Gotowaæ na ma³ym ogniu 
ok. 15 minut. Nastêpnie wrzuciæ pokrojon¹ 
drobno kapustê i dalej gotowaæ. W oddzielnym
garnku ugotowaæ drobno pokrojone, osolone
ziemniaki. Gdy bêd¹ ju¿ ca³kiem miêkkie dodaæ je
do zupy. Z gotuj¹cej siê zupy wyci¹gn¹æ miêso 
i pokroiæ w drobne kawa³ki. Wrzuciæ je 
z powrotem do zupy. Ca³oœæ gotowaæ jeszcze
10-15 minut. Na koniec posypaæ pieprzem.

Zupa parzybroda jest jedn¹ z bardziej
charakterystycznych potraw kuchni
wielkopolskiej przygotowywanych z

warzyw. Znana tak¿e w innych regionach
pó³nocnej Polski. Nietypowa nazwa zupy
pochodzi st¹d, ¿e gor¹ce liœcie kapusty
przylepia³y siê do brody jedz¹cego i parzy³y j¹.
Zupê przygotowuje siê z kapusty  w³oskiej
oraz ziemniaków, niekiedy na wywarze miês-
nym z dodatkiem suszonych grzybów.

Restauracja Pomarañczowy Fortepian
ul. Paderewskiego 14
64-920 Pi³a
tel./fax 67 353 23 20
info@pomaranczowyfortepian.pl
www.pomaranczowyfortepian.pl

Restauracja Pomarañczowy Fortepian 
znajduje siê w centrum Pi³y, w s¹siedztwie
Parku Miejskiego im. Stanis³awa Staszica.
To du¿y kompleks gastronomiczny nastawiony
na organizacjê i obs³ugê imprez masowych,
konferencji i szkoleñ. W restauracji z pomarañ-
czowym fortepianem odbywaj¹ siê imprezy 
z udzia³em ró¿norodnych artystów i zespo³ów
muzycznych. Restauracja urz¹dzona w stylu
rustykalnym mieœci w 4 salach 240 miejsc oraz
ogródek letni na 150 miejsc.
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J sk³adniki :
1 kg ziemniaków 
1 jajo 
5 ³y¿ek m¹ki pszennej 
30 g s³oniny lub boczku wêdzonego
cebula
sól 

przepis :
Umyte ziemniaki obraæ i zetrzeæ na tarce 
o ma³ych otworach. Lekko wycisn¹æ sok 
w serwetce. Ziemniaki po³¹czyæ z m¹k¹ i jajem,
wymieszaæ i doprawiæ do smaku. Formowaæ
ma³e porcje ciasta i wrzucaæ ³y¿k¹ do wrz¹cej,
osolonej wody. Gotowaæ oko³o 5 minut, 
a¿ wyp³yn¹. Na patelni stopiæ pokrojon¹ w kostkê
s³oninê /boczek/ z cebul¹ i zarumieniæ. 
Po ugotowaniu kluski odcedziæ, wyk³adaæ 
na pó³misek i polaæ t³uszczem. Najlepiej podawaæ
z kwaszon¹ kapust¹ lub gotowan¹ marchewk¹. 

Jedna z popularniejszych potraw
Wielkopolski, od czasu gdy w XIX wieku
ziemniaki wesz³y do powszechnego

jad³ospisu. Przyrz¹dzane s¹ na ró¿ne sposoby
z surowych ziemniaków, z dodatkiem m¹ki 
i jajek. Ich receptura na przestrzeni lat w³aœci-
wie nie uleg³a zmianie. Nazywane w zale¿noœ-
ci od regionu: szarymi kluchami, kulankami,
skubankami, kulachami, kluchami z pyrek,
kluchami z pokrywki. Potrawa uwa¿ana 
do niedawna za po¿ywienie dla ubogich, dziœ
serwowana jest w eleganckich restauracjach
jako dodatek do miês  - zamiast ziemniaków.
Szare kluchy podawane s¹ czêsto z boczkiem
wêdzonym i zasma¿an¹ kwaœn¹ kapust¹.

Karczma „Ko³odziej”
ul. Poznañska 10
62-085 Skoki
tel. 61 812 4046

Przy wjeŸdzie do Skoków przy szosie nr
196 /Poznañ - W¹growiec/ usytuowana jest
stara karczma pochodz¹ca z pocz¹tku XX
wieku. W kilku pomieszczeniach - na parterze
i w piwniczce - zagospodarowanych starymi
sprzêtami domowymi i gospodarskimi znajdu-
je siê 100 miejsc. Kuchnia oparta o miejscow¹
recepturê nale¿y do tradycyjnie wielkopolskich.
Obok klusek warto tu spróbowaæ karkówki
pieczonej w zio³ach z kopytkami oraz czerniny
z makaronem domowym.
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Szare kluski



Psk³adniki :
1 kg gotowanych ziemniaków
2 jaja
szklanka m¹ki pszennej
1/2 szklanki m¹ki ziemniaczanej
sól

przepis :  
Ziemniaki umyæ i ugotowaæ w mundurkach,
nastêpnie obraæ ze skórki i przepuœciæ przez
maszynkê do mielenia miêsa. Dodaæ m¹kê, jaja,
sól. Zagnieœæ ciasto. Z ciasta uformowaæ 
sp³aszczone wa³eczki gruboœci oko³o 3 cm 
i kroiæ po skosie - „na szagê” - w kawa³ki. 
Wrzucaæ partiami do wrz¹cej, osolonej wody.
Gotowaæ do momentu, a¿ kluski wyp³yn¹ 
na powierzchniê. Podawaæ - w zale¿noœci 
od upodobañ - ze stopionym wêdzonym
boczkiem lub do miêsa.

Potrawa typowa dla Wielkopolski,
bo z ziemniaków. Szagówki to popu-
larne w jad³ospisie ka¿dej rodziny 

kopytka przygotowane z gotowanych 
ziemniaków i m¹ki. Nazwa ich pochodzi od
sposobu krojenia - „na szagê” czyli na ukos.
Mog¹ byæ samodzieln¹ potraw¹ z wêdzonym
boczkiem z cebulk¹. Czêœciej s¹  dodatkiem 
do miêsa pieczonego lub gotowanego.
Popularnym daniem staje siê ostatnio zestaw:
kopytka z ¿eberkami/pieczonymi lub
gotowanymi/, z gotowan¹ kwaœn¹ kapust¹ lub
z warzywami.

Restauracja „Stajenka”
G³osiny 6
63-810 Borek Wielkopolski
tel. 65 571 6739; 604 609 326
www.reges.pl/stajenka

Restauracja po³o¿ona jest przed wjazdem
do Borku Wielkopolskiego, przy szosie 
nr 12 prowadz¹cej z Gostynia do Jarocina.
Znajduje siê w nowym budynku z przeszklon¹
werand¹ z ogrodem zimowym, powsta³ym 
w 1997 roku. Wewn¹trz w dwóch
pomieszczeniach znajduje siê 48 miejsc.
Kuchnia serwuje typowe dla po³udniowej
Wielkopolski dania regionalne w³asnego
wyrobu.
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Szagówki /kluski z gotowanych ziemniaków/



KACZKA Z JAB£KAMI
sk³adniki :
Kaczka 
4 jab³ka (œredniej wielkoœci)
4 pomarañcze
papryka s³odka
Natka pietruszki
100 ml oleju
sól, pieprz, majeranek
przepis :
Kaczkê oczyœciæ i osuszyæ. Wewn¹trz natrzeæ sol¹, pieprzem i majerankiem.
Nafaszerowaæ oranymi æwiartkami jab³ek i spi¹æ kaczkê wyka³aczkami.
Przyprawiæ z wierzchu sol¹, pieprzem i s³odk¹ papryk¹ oraz skropiæ olejem.
Piekarnik rozgrzaæ do 160 st.C i piec kaczkê przez ok. 2 godziny 
polewaj¹c j¹ wytopionym t³uszczem co 20 minut.
Aby kaczka z wierzchu zbyt szybko siê nie rumieni³a mo¿emy 
newralgiczne miejsc (skrzyde³ka, udka) ob³o¿yæ plastrami pomarañczy. 
Z reszty pomarañczy wyciskamy sok, zaœ pozosta³em skórki kroimy 
na mniejsze czêœci.
Upieczon¹ kaczkê wyci¹gamy z pieca, rozcinamy na pó³ wzd³u¿ i delikatnie
usuwamy koœci (pozostawiaj¹ te w udku i skrzyde³kach). Obrane koœci 
wrzucamy do garnka dodaj¹c skórki pomarañczy, natkê pietruszki i po³owê
soku z pomarañczy. Dodajemy t³uszcz od pieczenia i niewykorzystane
æwiartki jab³ek (jeœli pozosta³y). Stawiaj¹c na gaz lub p³ytê obgotowujemy 
na sos, odparowuj¹cy p³yn uzupe³-niamy bulionem z kaczki. Otrzymanym
sosem podlewamy uprzednio wy³o¿one na blasze po³ówki kaczki. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160 st. C i dusimy do po¿¹danej
miêkkoœci. Przed podaniem zaci¹gamy zasma¿k¹ m¹ki doprawiamy sol¹ 
i pieprzem wed³ug uznania.
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Kaczka pieczona

KKaczka pieczona z modr¹ kapust¹ 
i kluchy na ³achu czyli poznañskie
pyzy to typowy wielkopolski zestaw

obiadowy na niedziele i œwiêta. Serwowany we
wszystkich restauracjach dla wymagaj¹cych
klientów. Kaczka winna byæ przyrumieniona
na br¹zowy kolor i chrupi¹ca, obowi¹zkowo
podawana z pyzami. Dro¿d¿owe pyzy 
poznañskie nazywane s¹ gdzie indziej kluskami
parowymi, co prowadzi czêsto do zabawnych
nieporozumieñ.
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MODRA KAPUSTA
sk³adniki :
1 kapusta czerwona
250 g (kostka) smalcu
100 g boczku 
2 cebule
1 jab³ko
ocet, cukier, sól, pieprz

przepis :
Kapustê zszatkowaæ, sparzyæ wrz¹tkiem 
- nie gotowaæ, aby nie rozmiêk³a. 
W garnku o szerokim dnie rozgrzaæ smalec,
dodaæ zszatkowan¹ cebulê, pokrojone w kostkê
boczek oraz jab³ko. Na zasma¿one sk³adniki
wrzucamy kapustê, dok³adnie mieszaj¹c. 
Po zasma¿eniu doprawiamy octem, cukrem,
sol¹ i odrobin¹ pieprzu.

Restauracja Morena
Mickiewiczowskie Centrum 
Turystyczne
ul. Jarociñska 35
63-210 ¯erków
tel. 62  740 20 82
fax 62 740 20 88
biuro@mct.zerkow.pl
www.mct.zerkow.pl

Restauracja „Morena” znajduje siê 
w ¯erkowie, miejscowoœci po³o¿onej 
w centrum ¯erkowsko - Czeszewskiego
Parku Krajobrazowego. Budynek restauracji
to dawne miejskie ³azienki wzniesiony w 1943
r. Wchodzi on w sk³ad Mickiewi-czowskiego
Centrum Turystycznego z³o¿o-nego z kom-
pleksu obiektów hotelowych, konferencyjno
- szkoleniowych oraz base-nów odkrytych.
Restauracja posiada cztery sale i specjalizuje
siê w kuchni regionalnej.
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PYZY (na ok.  5  porcj i )
sk³adniki :
500 g m¹ki 
10 g cukru
300 ml mleka
2 jajka
25 g dro¿d¿y
50 g mas³a
sól

przepis :
Dro¿d¿e, cukier i sól rozmieszaæ 
w ciep³ym mleku. 
Do wyroœniêtego rozczynu dodaæ jaja 
i m¹kê - zarobiæ ciasto. Dodaæ stopione mas³o,
dobrze wyrobiæ i odstawiæ do wyroœniêcia. 
Z wyroœniêtego ciasta formowaæ kule, 
u³o¿yæ na stolnicy. Do szerokiego p³askiego 
garnka nalaæ wody do 1/3 wysokoœci, 
zawi¹zaæ muœlinem lub p³ótnem o luŸnym
splocie. Garnek przykryæ misk¹ dopasowan¹
wielkoœci¹, aby powstaj¹ca para nie mia³a 
ujœcia. Wyroœniête pyzy uk³adaæ na p³ótnie,
przykryæ i gotowaæ ok. 15 minut.

z modr¹ kapust¹ i pyzami



S sk³adniki :
1/2 kg twarogu
1 ³y¿ka mas³a
2 jaja
sól, pieprz, kminek

przepis :
Ser najlepiej wiejski pokruszyæ, posoliæ i odstawiæ
na 2-3 dni w ciep³e miejsce. Po ukazaniu siê
¿ó³tego nalotu, gdy ser zgliwieje gotowy jest 
do sma¿enia. Na patelni rozpuszczamy mas³o
wrzucamy ser i roztrzepane jaja. Sma¿ymy 
na ma³ym ogniu ci¹gle mieszaj¹c do osi¹gniêcia
jednolitej masy. Mo¿na dodaæ ³y¿eczkê kminku
lub posiekany koperek. Na koniec przelewamy 
do miseczek i odstawiamy do stê¿enia.

Ser znany jest od bardzo dawna na tere-
nach wiejskich, jako jeden z podstawo-
wych produktów wytwarzanych z mleka.

Na szersz¹ skalê wytwarzanie sera sma¿onego
przypisuje siê Olêdrom osadzanym w Wielko-
polsce od XVIII w. Dlatego nie nale¿y siê 
dziwiæ, ¿e najlepsze sery sma¿one pochodz¹ 
z Nowego Tomyœla gdzie osad olenderskich
by³o najwiêcej. Dzisiaj wœród polskich produktów
objêtych ochron¹ w Unii Europejskiej znajduje
siê wielkopolski ser sma¿ony produkowany 
w Nowym Tomyœlu.
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Ser sma¿ony



Zsk³adniki :
1 kg ziemniaków
3 ³y¿ki m¹ki pszennej
1 jajko
1 cebula
olej do sma¿enia
sól

przepis :
Ziemniaki i cebulê obraæ i utrzeæ na drobnej
tarce. Dodaæ m¹kê, jajo i dok³adnie wymieszaæ.
Na patelni rozgrzaæ olej i nak³adaæ uformowane
niewielkie lub du¿e owalne placki, w zale¿noœci
od upodobania. Podsma¿yæ na z³ocisty kolor po
obu stronach. Mo¿na podawaæ lekko posolone.
Plyndze bez cebuli podawaæ na s³odko: z cukrem,
ze œmietan¹, d¿emem lub z konfitur¹. 

Ziemniaki po poznañsku pyry by³y przy-
najmniej od XIX w. podstawowym
produktem w kuchni wielkopolskiej.

Podawano je na ró¿ne sposoby. Jednym z popu-
larniejszych i szybkich do wykonania by³y 
i w dalszym ci¹gu s¹ plyndze czyli placki 
ziemniaczane ze startych surowych ziemniaków.
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Plyndze /plendze/



P sk³adniki :

przepis :
Do przygotowania ciasta nale¿y jaja utrzeæ z cukrem i dodaæ
ciep³e stopione mas³o. Ca³oœæ ubijaæ dodaj¹c porcjami 
przesian¹ m¹kê oraz mleko. Pod koniec wlaæ rozpuszczone 
w niewielkiej iloœci mleka dro¿d¿e i ubijaæ tak d³ugo, a¿
pojawi¹ siê pêcherzyki powietrza. Ciasto odstawiæ w ciep³ym
miejscu do wyroœniêcia. Po rozwa³kowaniu ciasto ch³odzimy
2 godziny w lodówce, czynnoœæ powtarzamy 3-4 razy 
za ka¿dym razem ch³odz¹c ciasto. W miêdzyczasie 
przygotowujemy nadzienie. Migda³y, orzechy i mak 
zalewamy gor¹c¹ wod¹, po ods¹czeniu nale¿y dok³adnie
zmieliæ w m³ynku. Dodaæ cukier, œmietanê i wymieszaæ.
Gotowe ciasto ponownie rozwa³kowaæ i wyci¹æ niewielkie
trójk¹ty. Nak³adaæ du¿e porcie nadzienia i zwijaæ zaczynaj¹c
od d³u¿szego boku. Przygotowane rogale uk³adaæ na blasze
do pieczenia i odstawiæ do wyroœniêcia na oko³o 1 godz.
Przed pieczeniem posmarowaæ ¿ó³tkiem i piec oko³o 
20 minut w piekarniku nagrzanym do 200°C. 
Gdy ju¿ s¹ gotowe i zarumienione polaæ lukrem i posypaæ
orzechami.

Podobno tradycja pieczenia rogali siêga
czasów pogañskich, póŸniej przejêta
zosta³a przez koœció³ i zwi¹zana 

z postaci¹ œw. Marcina. W Poznaniu, w którym
dzisiaj spo¿ywa siê tony rogali zaczêto 
wypiekaæ rogale dopiero na prze³omie XIX 
i XX w. przez cukiernika w pobli¿u koœcio³a
œw. Marcina. Dzisiaj ten najbardziej charakte-
rystyczny z poznañskich wypieków przygo-
towywany przez cukierników na dzieñ 
11 listopada musi uzyskaæ certyfikat Kapitu³y
Poznañskiego Tradycyjnego Rogala Œwiêto-
marciñskiego, która powsta³a z inicjatywy
Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu,
Izby Rzemieœlniczej i Urzêdu Miasta Poznania.
W  2008 r. Rogal Œwiêtomarciñski zosta³
wpisany do rejestru chronionych nazw
pochodzenia i chronionych oznaczeñ
geograficznych w Unii Europejskiej.
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Rogale marciñskie

ciasto:
1/2 kg m¹ki pszennej
1/2 kostki mas³a
1 jajo
3 ³y¿ki cukru
1/2 szklanka mleka
50 g dro¿d¿y
2 ³y¿ki cukru

nadzienie:
1/2 kg bia³ego maku
250 g migda³ów
250 g orzechów w³oskich
250 g cukru
2 ³y¿ki œmietany



P sk³adniki :
0,5 kg m¹ki 
3 jajka
kostka mas³a
1 szklanka mleka 
50 g dro¿d¿y
1 ³y¿eczka soli
1 ³y¿ka cukru 

przepis :
Przyrz¹dziæ ciasto dro¿d¿owe. Rozpuœciæ dro¿d¿e
w ciep³ym mleku i odstawiæ w ciep³e miejsce.
Roztopione mas³o utrzeæ z cukrem, jajami 
dodaj¹c m¹kê, sól i wyroœniête dro¿d¿e. 
Ca³oœæ dok³adnie wyrabiamy a¿ ciasto nie bêdzie
siê klei³o. Formujemy niewielkie wa³ki i zwijamy
na kszta³t œlimaka. Gotowe szneki odk³adamy 
w ciep³e miejsce do wyroœniêcia. Na koniec 
posypujemy kruszank¹. Pieczemy w piekarniku 
o temperaturze oko³o 250°C na jasnoz³oty kolor.
Wystudzone posypujemy cukrem pudrem 
lub polewamy lukrem.

Popularna w ca³ym kraju dro¿d¿ówka,
w Wielkopolsce nazywana jest sznek¹ 
z glancem. To oczywiœcie pozosta³oœæ

po okresie zaborów, jeden z wielu germani-
zmów zachowanych w jêzyku potocznym.
Bu³ka dro¿d¿owa zawijana w œlimak polana
lukrem dziœ jest jednym z wielu szybkich
przek¹sek spo¿ywanych szybko i niemal 
w biegu. Mo¿na j¹ kupiæ na ulicy i w ka¿dej
cukierni. Wystêpuj¹ ró¿ne odmiany
dro¿d¿ówek: z serem, z makiem, z powid³ami
lub z owocami.
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Szneki z glancem



Wielkopolska w Internecie
www.wielkopolska.travel

www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl

Pi³a
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Pi³a, al. Niepodleg³oœci 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Nowy Tomyœl 
Gminny Oœrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyœl, pl. Niepodleg³oœci 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo 
62-040 Puszczykowo, ul. Poznañska 1
tel. 61 633 62 83 

61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Œrem 
Unia Gospodarcza Regionu Œremskiego 
- Œremski Oœrodek Wspierania Ma³ej 
Przedsiêbiorczoœci
63-100 Œrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl

Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji 
w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl

Poznañ
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznañ, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56

61 855 33 79
it@cim.poznan.pl

Centrum Informacji Miejskiej - Arkadia
61-816 Poznañ, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 96 45

61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM - MTP
60-734 Poznañ, ul. G³ogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM - £awica - lotnisko
60-189  Poznañ, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl

Informacja i Us³ugi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznañ, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
us³ugi@globtourfb.poznan.pl

Gniezno 
Powiatowe Centrum 
Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl

Kalisz
Centrum Informacji 
Turystycznej OSRiR
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31 
it@um.kalisz.pl

Konin
Centrum Informacji Turystycznej 
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. S³owiañska 24
tel. 65 529 81 91 

65 529 81 92 
65 529 81 92

infotur@leszno.pl

Informacja turystyczna
Wybrane biura podró¿y 
organizuj¹ce przyjazdy 
do Wielkopolski
MARPOL TRAVEL
ul. Dworcowa 1
64-500 Szamotu³y
tel./fax 61 292 38 21
www.marpoltravel.pl
info@marpoltravel.pl

Biuro Podró¿y „ATUR” 
ul.Miel¿yñskiego 18/3
61-725 Poznañ 
tel. 61 85 16 292, 61 85 60 881
fax 61 85 13 604
www.atur.com 
office@atur.com.pl

Weiss-Travel
Agencja Turystyczna Karoliny 
Gnusowskiej-Weiss    
ul. Mœcibora 62/9
61-062 Poznañ
tel. 61 65 33 650 
fax 61 65 33 659
office@weiss-travel.com 
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