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Wielkopolska... Kraina, gdzie narodziło się pań-
stwo polskie, gdzie działa się wielka histo-
ria, której ślady są tu wciąż czytelne. Można 

tu przeżyć wielką przygodę, odkrywając przeszłość, 
ale także poznając tętniący współczesnym życiem 
region, który ma wiele do zaoferowania turyście. 

Po Wielkopolsce można wędrować na różne spo-
soby – pieszo, rowerem, konno, wąskotorowymi ko-
lejkami i zabytkowymi pociągami ciągniętymi przez 
parowozy, wodnymi szlakami przez jeziora i rzeki, 
w tym tak unikatowym jak Wielka Pętla Wielkopol-
ski... Czeka tu na turystów mnóstwo atrakcji. Zabyt-
kowe budowle, z których najstarsze sięgają narodzin 
naszego państwa (Poznań, Ostrów Lednicki, Gnie-
zno)... Wspaniałe świątynie, w których kolejne epoki 
znaczyły swój ślad – od gotyckich katedr w Pozna-
niu i Gnieźnie poprzez pełne barokowego przepychu 
kościoły farny w Poznaniu czy pocysterski w Lądzie 
po rozsiane po całym regionie, niezwykle urokliwe, 
drewniane świątynie, by wspomnieć choćby o tych 
w Bralinie czy Tarnowie Pałuckim... Zamki i pała-
ce zapisują na mapie Wielkopolski dzieje jej wybit-
nych mieszkańców  – historie rodów Górków (pałac 
w Poznaniu, zamek w Szamotułach), Działyńskich 

(zamki w Kórniku i Gołuchowie, pałac w Poznaniu), 
Raczyńskich (właśnie otwarty po rewaloryzacji i od-
tworzeniu jego historycznych wnętrz pałac w Ro-
galinie), Leszczyńskich (zamek w Rydzynie)... Minio-
ny czas zamknięty jest w muzeach – każdy znajdzie 
w nich dziedzinę, która go interesuje: od archeolo-
gii przez historię sztuki po etnografię, od techni-
ki przez skanseny budownictwa po przyrodę... One 
pozwalają ocalić pamięć, także tę najtragiczniejszą 
(Chełmno nad Nerem)...

Ale nie tylko historią Wielko-
polska żyje. Turysta odkryje tu 
miejsca niezwykle cenne przy-
rodniczo i urokliwe krajobrazo-
wo – na jej terenie leżą przecież 
dwa  parki narodowe (Wielko-
polski i częściowo Drawieński) 
oraz 13 parków krajobrazowych, 
a także obszary Natura 2000. 
Sieć szlaków rowerowych i kon-
nych oraz jeziora i rzeki, na któ-
rych można uprawić sporty wod-
ne, zadowoli tych, którzy lubią 
aktywny wypoczynek. 

Specjalne atrakcje przygoto-
wano w regionie także dla dzie-
ci, by poznawanie Wielkopolski 
od najmłodszych lat kojarzy-
ło im się z niezwykłą przygodą. 
A wędrując przez Wielkopolskę 
warto się starannie rozglądać 
dookoła, by znaleźć obiekty, 
których nie ma gdzie indziej – 
od romańskiego słupa drogo-
wego w Koninie po największy 
kosz wiklinowy świata w No-
wym Tomyślu... Bo Wielkopol-
ska lubi zaskakiwać...
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Stary Rynek 
Na przełomie XII i XIII wieku Poznań za-
czął przekształcać się z warownego grodu 
w miasto na wzór istniejących już w Eu-
ropie zachodniej. Gdy w 1253 roku Prze-
mysł I dokonał lokacji Poznania na prawie 
magdeburskim, na lewym brzegu Warty 
rozpoczął się jego rozwój jako miasta. Po-
znań otrzymał rynek, którego wymiary za-
chowały się do dziś. Z każdej strony rynku 
wytyczono po trzy wychodzące zeń ulice. 
Zaczęto wznosić okazałe budowle miej-
skie – ratusz, wagę, kościół farny. Miasto 
otoczono murami, a jednym z elementów 
umocnień stał się zamek. 

Pośrodku Starego Rynku stoi renesan-
sowy ratusz, dawna siedziba władz miej-
skich. W gmachu przebudowanym w po-
łowie XVI stulecia przez Włocha, Jana 
Baptystę Quadro z Lugano, dziś mieści się 
Muzeum Historii Miasta Poznania. Szcze-
gólną urodę ma w nim Wielka Sień zwana 
Salą Odrodzenia, jedno z najpiękniejszych 
wnętrz renesansowych w Polsce – dwa 
piaskowcowe filary podtrzymują tu skle-
pienie ozdobione kasetonami z polichro-
mowanymi rzeźbami przedstawiającymi 
herby, sceny biblijne, mitologiczne, egzo-
tyczne zwierzęta, planety. A na ratuszo-
wej wieży, codziennie, w samo południe, 
trykają się dwa koziołki, będące jednym 
z symboli Poznania. 

Tuż przy ratuszu stoją XVI-wieczne 
domki budnicze z podcieniami – rzadki 
w Polsce zabytek dawnej zabudowy han-
dlowej. Okrążając Stary Rynek, warto 
zwrócić uwagę na pałace: Działyńskich 
i Górków. Ten pierwszy, klasycystyczny 
gmach z rzeźbą pelikana na szczycie dachu, 
jest siedzibą Biblioteki Kórnickiej PAN. Od 
początku XIX wieku był w rękach Dzia-
łyńskich, a po śmierci ostatniego z rodu, 
Jana, przeszedł w ręce jego siostrzeńca 
Władysława Zamoyskiego, który w roku 
1925 przekazał pałac wraz z dobrami kór-
nickimi narodowi polskiemu. Przez ponad 
100 lat zaborów pałac Działyńskich był 
ostoją polskości i głównym ośrodkiem ży-
cia umysłowego Poznania. 

Do renesansowego Pałacu Górków 
(u zbiegu ulic Klasztornej i Świętosław-
skiej), dziś siedziby Muzeum Archeologicz-
nego, warto zajrzeć nie tylko ze względu 
na interesujące ekspozycje (m.in. dziejów 
Wielkopolski oraz starożytnego Egiptu), 
ale także by obejrzeć najpiękniejszy re-
nesansowy portal Poznania i renesansowy 
dziedziniec, na którym stoi egipski obe-
lisk Ramzesa II. 

Ze Starego Rynku ulicą Świętosławską można dojść do 
wznoszonej od połowy XVII do początków XVIII wieku fary 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny 
i św. Stanisława Biskupa. To najpiękniejsza barokowa świąty-
nia Poznania, zbudowana według projektu Bartłomieja Nata-
niela Wąsowskiego, rektora kolegium jezuickiego w Poznaniu. 
Jest trójnawowa, z emporami nad bocznymi nawami i potęż-
nymi kolumnami w nawie głównej. Wspaniały ołtarz głów-
ny i portal wejściowy zaprojektował Pompeo Ferrari. Kościół 
farny jest częścią kompleksu gmachów pojezuickich. Obok 
niego stoi dawne kolegium (dziś siedziba władz Poznania), 
a naprzeciw dawna szkoła jezuicka (obecnie szkoła baletowa).

Poznań
Bazylika archikatedralna 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła 
ul. Ostrów Tumski 17
tel. 61 852 96 42 
www.katedra.archpoznan.org.pl

Rezerwat Archeologiczny Genius loci
ul. Ks. Ignacego Posadzego 3
tel. 61 852 21 67
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat

Brama Poznania ICHOT
Budynek Główny
ul. Gdańska 2
tel. 61 647 76 34 
www.bramapoznania.pl

Muzeum Archidiecezjalne
ul. Jana Lubrańskiego 1 
tel. 61 852 61 95
www.muzeum.poznan.pl

Muzeum Historii Miasta Poznania 
Stary Rynek 1 
tel. 61 856 81 93
www.mnp.art.pl

Muzeum Archeologiczne 
ul. Wodna 27 
tel. 61 852 82 51 
www.muzarp.poznan.pl

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, św. Marii Magdaleny 
i św. Stanisława Biskupa 
(fara poznańska)
ul. Gołębia 1 
(biuro parafialne – ul. Klasztorna 11)
tel. 61 852 69 50
www.fara.archpoznan.org.pl

Stary Browar 
ul. Półwiejska 32
tel. 61 859 60 50
www.starybrowar5050.pl

1   Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Poznaniu, fot. A. Liebert

2   Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu, 
fot. arch. FotoPortal Poznań

3   Wnętrze bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Poznaniu, fot. A. Liebert

4   Brama Poznania ICHOT, 
fot. Ł. Gdak, arch. Brama Poznania ICHOT 

5   Koziołki na placu Kolegiackim w Poznaniu, fot. P. Skórnicki
6   Wnętrze ratusza, Muzeum Historii Miasta Poznania, 

fot. A. Liebert
7   Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu, fot. A. Liebert
8   Stary Rynek w Poznaniu, fot. arch. WOT
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Ostrów Tumski 
To najstarsza część Poznania, miejsce, 
gdzie zaczęła się polska historia. To tu, 
w połowie X wieku, na miejscu wcze-
śniejszej osady, Mieszko I założył gród. 
Tu w  roku 968 powstało pierwsze bi-
skupstwo, wkrótce wzniesiono pierw-
szą katedrę – relikty preromańskiej i ro-
mańskiej budowli można dziś zobaczyć 
w podziemiach tej świątyni. W  latach 
70. X wieku gród rozbudowano i  oto-
czono potężnymi wałami. Wtedy też 
wzniesiono palatium, którego pozosta-
łości w roku 1999 odkryli archeolodzy. 

Dziesięć lat później odnaleźli relikty ka-
plicy Dąbrówki – najstarszej chrześci-
jańskiej świątyni na ziemiach polskich. 

Przy obecnej ul. ks. Ignacego Posadze-
go archeolodzy odsłonili natomiast potęż-
ne wały z czasów Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego. Po przebadaniu zostały one 
zasypane, ale ich fragmenty oraz część 
murów, którymi biskup Jan Lubrański oto-
czył Ostrów Tumski w XVI wieku, moż-
na oglądać w Rezerwacie Archeologicz-
nym Genius loci. 

Niemal vis-à-vis katedry, na drugim 
brzegu Cybiny, w 2014 roku otwarto Bra-
mę Poznania – Interaktywne Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego. Składa się 
ono z modernistycznego budynku głów-
nego i zrewitalizowanej Śluzy Katedral-
nej, które łączy przerzucona nad rzeką 
kładka. Budynek główny przecina charak-
terystyczna szczelina, przez którą moż-
na spojrzeć na katedrę. Ekspozycja Bramy 
Poznania to multimedialna opowieść o hi-
storii i dziedzictwie Ostrowa Tumskiego. 

Jego ponadtysiącletnie dzieje można tu 
nie tylko poznać, ale także zobaczyć 
i usłyszeć. 

Obecna katedra pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, nekropolia Piastów 
(m.in. Mieszka I, Bolesława Chrobrego, 
Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Prze-
mysła II) ma kształt gotyckiej  XV-wiecznej 
bazyliki trzynawowej z  obejściem wo-
kół prezbiterium i wieńcem kaplic, spo-
śród których najsłynniejsza jest Kapli-
ca Królów Polskich zwana Złotą Kaplicą. 
W  XIX-wiecznej kaplicy, o bogatym wy-
stroju wczesnochrześcijańskim, umiesz-
czono neogotycki sarkofag Mieszka I i Bo-
lesława Chrobrego oraz ich posągi dłuta 
Christiana Raucha. 

Wędrując po Ostrowie Tumskim, trzeba 
też zobaczyć gotycki kościół z 1. połowy 
XIV wieku pw. Najświętszej Marii Panny, 
XVI-wieczną Psałterię czy gmach Akade-
mii Lubrańskiego (pierwszej na ziemiach 
polskich szkoły nauczającej w duchu hu-
manizmu renesansowego), w którym mie-
ści się Muzeum Archidiecezjalne.

Od zarania 
polskich dziejów 
kolejne stulecia 
pozostawiały 
w Poznaniu swoje 
ślady. Można nimi 
wędrować, poznając 
przeszłość zapisaną 
w budowlach 
i pomnikach. 
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Ostrów Lednicki to miejsce wyjąt-
kowe na Szlaku. Zachowane na wyspie 
pozostałości kamiennych budowli – pa-
latium, kaplicy z  basenami chrzcielny-
mi, kościoła grodowego, urządzeń obron-
nych – powstały w latach 60. X wieku 
i związane są z Mieszkiem I. Lednicka re-
zydencja w czasach Bolesława Chrobre-
go została rozbudowana; była także sie-
dzibą Mieszka II. Wyspę z lądem łączyły 
dwa mosty – zachodni, zwany poznańskim 
(ok. 438 m długości) oraz wschodni zwa-
ny gnieźnieńskim (ok. 187 m). Dziś mo-
stów nie ma – na wyspę przepływa się 
promem. To zaś, co z ziemi i wody udało 
się wydobyć archeologom, można zobaczyć 
na stałej ekspozycji na terenie dawnego 
folwarku w Dziekanowicach, a także na 
ekspozycji w zagrodzie z  Imielna (Mały 
Skansen), gdzie prezentowane jest wypo-
sażenie lednickiej bazy archeologicznej 
z lat 60. i 70. XX wieku. 

Najwspanialszym zabytkiem Gniezna 
jest gotycka bazylika archikatedralna pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, wzniesiona na miejscu wcześniejszych 
świątyń w XIV wieku, miejsce koronacji 
królów polskich z dynastii Piastów. To 
w niej znajduje się najcenniejsze dzieło 
sztuki romańskiej w Polsce – XII-wieczne 
Drzwi Gnieźnieńskie (na 18 polach drzwi 
z brązu przedstawiona jest historia życia 

i  śmierci św.  Wojciecha) oraz relikwie 
św. Wojciecha umieszczone w srebrnym, 
barokowym sarkofagu. Piastowskich cza-
sów sięgają też metryki kościołów pw. 
św. Jana Chrzciciela oraz oo. Franciszka-
nów. Historię powstawania państwowości 
polskiej można zaś poznać w Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego, a wspaniałym 
zabytkom przeszłości przyjrzeć się w Mu-
zeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Z Gniezna Szlak Piastowski wiedzie do 
Trzemeszna, gdzie wznosi się bazylika 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, w której zachowały się elementy ro-
mańskie pierwszego kościoła zbudowane-
go przez kanoników regularnych, których 
do Trzemeszna sprowadził na początku 
XII wieku Bolesław Krzywousty. Kształt 
obecnej świątyni pochodzi z 2. połowy 
XVIII wieku, gdy opat Michał Kosmowski, 
twórca słynnego tutejszego gimnazjum, 
przebudował ją w stylu barokowym.

Z Trzemeszna Szlak prowadzi do woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, a na jego 
trasie są: Mogilno (pobenedyktyński zespół 
klasztorny z kościołem pw. św. Jana Apo-
stoła), Strzelno (rotunda św. Prokopa i ko-
ściół pw. Świętej Trójcy ze słynnymi ro-
mańskimi kolumnami z personifikacjami cnót 
i przywar), Inowrocław (romański kościół 

pw. Imienia Najświętszej Marii Panny),  Kruszwica 
(romańska bazylika Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła oraz relikty grodu z X wieku i zamku Ka-
zimierza Wielkiego), Płowce (pomnik upamiętnia-
jący bitwę pod Płowcami w 1331 roku), Brześć 
Kujawski (gotycki, później przebudowywany, ko-
ściół pw. św. Stanisława Biskupa oraz pomnik Wła-
dysława Łokietka), Włocławek (gotycka katedra 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) oraz 
Kowal (z pomnikiem Kazimierza Wielkiego, który 
w tej miejscowości przyszedł na świat w 1310 roku). 

1   Podziemia bazyliki archikatedralnej Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, 
fot. P. Skórnicki

2   Rezerwat Archeologiczny Genius loci w Poznaniu, 
fot. arch. FotoPortal Poznań

3   Trebusz w Grodzie Pobiedziska, 
fot. arch. Grodu Pobiedziska

4   Skansen miniatur w Pobiedziskach, fot. P. Skórnicki
5   Palatium i kaplica, Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, fot. P. Skórnicki
6   Wnętrze bazyliki Wniebowzięcia NMP i św. Michała 

Archanioła w Trzemesznie, fot. A. Liebert
7   Bazylika prymasowska Wniebowzięcia NMP 

i św. Wojciecha w Gnieźnie, fot. P. Skórnicki 
8   Płyta nagrobna prymasa Z. Oleśnickiego wykonana 

przez Wita Stwosza, Gniezno, fot. P. Skórnicki
9   Drzwi Gnieźnieńskie w bazylice prymasowskiej 

Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie, 
fot. P. Skórnicki

Po ponad 40 latach istnienia tej trasy, 
w 2011 roku, marszałkowie województw 
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego 
powołali Radę Programowo-Naukową Szla-
ku Piastowskiego, która opracowuje nową 
koncepcję Szlaku. Wytyczono jego dwie 
główne trasy, przecinające się w Gnieź-
nie i stwarzające możliwość pełnego po-
znania piastowskiego dziedzictwa w Wiel-
kopolsce i na Kujawach. 

TRASA PIERWSZA zaczyna się 
w  Lubiniu. Tutejsze opactwo benedyk-
tyńskie, bardzo silnie w swych począt-
kach związane z Piastami (zakonników 
sprowadził Bolesław Śmiały, a  ponow-
nie lokował ich tu Bolesław Krzywo-
usty), w  ciągu wieków było nie tylko 
bardzo ważnym ośrodkiem życia religij-
nego, ale i centrum kultury. W barokowym 
dziś kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny zachowały się fragmen-
ty romańskich kamiennych murów kościoła 

i średniowiecznego wyposażenia. A na są-
siednim pagórku wznosi się XIII-wieczny 
kościół pw. św. Leonarda, którego pier-
wotna kamienna bryła uchodzi za je-
den z cenniejszych zabytków romańskich 
w Wielkopolsce.

O znaczeniu Poznania w kształtowaniu 
się początków naszej państwowości naj-
dobitniej świadczą wyniki najnowszych 
badań archeologicznych na poznań-
skim Ostrowie Tumskim, w tym odkrycie 
w 1999 roku pozostałości palatium Miesz-
ka I, a 10 lat później – kaplicy Dąbrówki. 
Piastowskie ślady znajdujemy tu w naj-
starszej polskiej katedrze, w  Rezerwa-
cie Archeologicznym Genius loci, w gotyc-
kim kościele pw. NMP czy wznoszącym się 
w pobliżu, na Komandorii – romańskim ko-
ściele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Mu-
rami. Po Piastach pozostał tu też kształt 
miasta lokacyjnego oraz gotyckie piwni-
ce dawnego zamku królewskiego (więcej 
w rozdziale – Poznań). 

W Pobiedziskach zobaczyć można ma-
chiny oblężnicze, służące w średniowieczu 
do zdobywania i niszczenia wałów grodo-
wych, a później murów zamkowych. Do na-
szych czasów ich drewniane konstrukcje 
nie przetrwały, ale na podstawie źródeł 
historycznych w Grodzie Pobiedziska je 
zrekonstruowano. 
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Szlak Piastowski 
to jedna 
z najpopularniejszych 
tras turystycznych 
w Polsce. 
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o wysokości 252 cm, na którym majuskułą wyryto łaciński na-
pis informujący o tym, że słup ten ustawiono z woli komesa 
palatyna Piotra w roku 1151, w połowie drogi łączącej Kalisz 
z Kruszwicą. To najstarszy znak drogowy w Europie na tere-
nach poza granicami dawnego imperium rzymskiego. Stoi przed 
gotyckim kościołem pw. św. Bartłomieja. 

Gród plemienny (połowa IX wieku), a potem wczesnopiastow-
ski, powstał w Kaliszu na Zawodziu; istniał do najazdu Krzy-
żaków w 1331 roku. Dziś na jego terenie jest rezerwat arche-
ologiczny z replikami dawnej zabudowy – Kaliski gród Piastów. 
Odsłonięto tu m.in. relikty kolegiaty św. Pawła, wzniesionej 
przez Mieszka III Starego w połowie XII wieku (czasy świet-
ności grodu) oraz domniemane grobowce Mieszka III Starego 
i  jego syna Mieszka Mieszkowica. Fundamenty i część przy-
ziemną romańskiej kolegiaty zrekonstruowano, a w jej wnętrzu 
zaznaczono zarys pierwszego, drewnianego kościoła. Odtwo-
rzono także bramę wejściową z mostem, palisadą i ostrokołem, 
a w zachowanym do dziś fragmencie wału obronnego posta-
wiono drewnianą wieżę obronną z palisadą. Na terenie rezer-
watu wzniesiono kopie dawnych budynków. Poza terenem Za-
wodzia, najprawdopodobniej w 1257 roku, Bolesław Pobożny 
lokował miasto i wzniósł zamek. Kazimierz Wielki obwiódł Ka-
lisz murami obronnymi, których fragmenty zachowały się do 
dziś – góruje nad nimi XIV-wieczna baszta Dorotka. Czasów 
lokacji miasta sięga historia kościoła pw. św. Mikołaja, ufun-
dowanego przez księcia Bolesława Pobożnego, a w roku 1992 
podniesionego do rangi katedry.

DRUGA TRASA Szlaku Piastow-
skiego łączy Wągrowiec z Kaliszem. Do 
Wągrowca w XIV wieku cystersi przenie-
śli swą siedzibę z sąsiedniego Łekna i zbu-
dowali tu świątynię i klasztor. Gotycki 
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny do naszych czasów się nie 
zachował. Pod koniec wieku XVIII nadano 
mu formy barokowe. 

Z Wągrowca warto pojechać do Łekna. 
Dzięki badaniom archeologicznym wiado-
mo, że pierwszy gród w Łeknie powstał 
w 3. ćwierci VII wieku – to jeden z najstar-
szych, znanych dotychczas, wczesnośre-
dniowiecznych grodów na ziemiach pol-
skich. W 1. połowie wieku X gród został 
spalony, ale odbudowano go, przystosowu-
jąc do potrzeb powstającego państwa Pia-
stów. Na jego terenie, na przełomie wie-
ków X i XI, wzniesiono romańską rotundę, 
jedną z pierwszych na ziemiach polskich. 
Teren po opuszczonym prawdopodobnie po 
roku 1136 grodzie w 1153 roku objęli we 
władanie cystersi (sprowadzeni z Alten-
bergu przez Zbyluta), którzy byli tu do po-
łowy XIV wieku. To, co pozostało w Łeknie 
po dwóch grodach i klasztorze, tkwi pod 
ziemią, a miejsce to czeka na powstanie na 
jego terenie rezerwatu archeologicznego. 

Z Łekna szlak prowadzi na teren woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, do Żni-
na (Muzeum Ziemi Pałuckiej) i Biskupi-
na (z rekonstrukcją wczesnopiastowskiej 
wioski, mniej znanej niż słynna osada łu-
życka), a następnie wraca na teren wo-
jewództwa wielkopolskiego, do Gniezna, 

gdzie przecinają się obie trasy Szlaku Pia-
stowskiego (o Gnieźnie – czytaj na str. 5) 
Z Gniezna wiedzie do Grzybowa. Tutejszy 
gród powstał w latach 20. i 30. X wie-
ku i (przebudowywany) funkcjonował do 
połowy XI wieku. Pozostało po nim do-
brze zachowane grodzisko, a część wyko-
panych na jego terenie zabytków prezen-
towana jest w pawilonie muzealnym, na 
wystawie zaaranżowanej w formie wyko-
pu archeologicznego. 

Giecz to najbardziej tajemnicze miej-
sce na piastowskim szlaku. Początki grodu 
datuje się obecnie na lata. 60. IX wieku. 
W połowie X wieku został on zaadaptowa-
ny do potrzeb rozwijającego się państwa 
pierwszych Piastów. Jego rozwój zaha-
mowany został w czasie najazdu Brze-
tysława (w 1038 lub 1039 roku). Ciągle 
jednak nie wiadomo, dlaczego nigdy nie 
ukończono – rozpoczętej jeszcze przed 
końcem X wieku – budowy książęcego pa-
latium, którego fundamenty są bardzo po-
dobne do palatium na Ostrowie Lednickim. 
Na terenie dawnego grodu archeolodzy 
 odkryli pozostałości świątyni romańskiej, 
którą zaczęto wznosić prawdopodobnie na 
początku XI wieku. Historię Giecza moż-
na poznać, wędrując po rezerwacie ar-
cheologicznym, oglądając stałą ekspozy-
cję w budynku muzealnym oraz spędzając 
czas w wiosce edukacyjnej, w której pre-
zentowane są różne rodzaje wczesnośre-
dniowiecznej zabudowy. 

Z Giecza Szlak prowadzi do Lądu, 
gdzie w IX wieku istniał gród strzegący 

przeprawy przez Wartę. W XII wieku ksią-
żę Mieszko III Stary sprowadził tu z Łek-
na cystersów. Kościół i klasztor, które po 
nich pozostały, są najwspanialszym zespo-
łem pocysterskim w Wielkopolsce. Pierw-
sze zabudowania klasztorne i romański 
kościół nie dotrwały do naszych czasów, 
ale jego relikty zostały wkomponowane 
w mury późniejszej świątyni. Obecny ko-
ściół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możenia Wiernych i św. Mikołaja (ze wspa-
niałą kopułą projektu Pompeo Ferrariego) 
to wynik barokowej przebudowy świątyni. 
Obok kościoła znajduje się klasztor i ora-
torium św. Jakuba Apostoła z zespołem 
fresków z 2. połowy XIV wieku, zalicza-
nymi do najcenniejszych zabytków sztuki 
średniowiecznej w Polsce. 

W Koninie w  XII wieku istniał gród 
z osadą targową na szlaku handlowym 
z Kalisza do Kruszwicy. Z tego okresu za-
chował się tu romański słup z piaskowca, 

1   Inscenizacja „Wygnanie Ody”, Rezerwat Archeologiczny 
w Gieczu, fot. P. Klimowicz. Arch. Rez. Arch. w Gieczu

2   Barokowy kościół i klasztor pocysterski w Wągrowcu, 
fot. P. Skórnicki

3   Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie, fot. J. Wrzesiński, 
Arch. Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie

4   Jubileusz 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, 
fot. M. Jóźwikowska. Arch. Rez. Arch. w Gieczu

5   Rezerwat Archeologiczny w Grzybowie, fot. J. Wrzesiński, 
Arch. Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie

6   Kaliski gród Piastów na Zawodziu, fot. A. Liebert
7   Kaliski gród Piastów na Zawodziu, fot. A. Liebert
8   Kościół św. Bartłomieja w Koninie, fot. P. Skórnicki
9   Kamienny słup romański z 1151 r. w Koninie, fot. A. Liebert

Najciekawsze obiekty na 
wielkopolskim odcinku Szlaku 
Piastowskiego (alfabetycznie)
Uwaga – przy kościołach podawane są 
dane kontaktowe parafii

GIECZ 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy
Rezerwat Archeologiczny – Gród 
Wczesnopiastowski w Gieczu
Grodziszczko 2
63-012 Dominowo
tel. 61 285 92 22
www.lednica.pl

GNIEZNO 
Bazylika prymasowska 
Wniebowzięcia NMP 
ul. Jana Łaskiego 9 
62-200 Gniezno 
tel. 61 428 40 80 
www.archikatedra.com 
Biuro przewodników katedralnych 
w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie 
ul. Jana Łaskiego 11
62-200 Gniezno
tel. 61 424 13 89

Kościół i klasztor ojców 
Franciszkanów – Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia
ul. Franciszkańska 12 
62-200 Gniezno 
tel. 61 424 19 27 
www.franciszkanie.gniezno.pl

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
ul. św. Jana 2
62-200 Gniezno 
tel. 61 426 21 02

Muzeum Początków Państwa 
Polskiego 
ul. Kostrzewskiego 1 
62-200 Gniezno 
tel. 61 426 46 41 
www.mppp.pl 

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Kolegiaty 2
62-200 Gniezno
tel. 61 426 37 78
www.muzeumag.com

GRZYBOWO 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy
Rezerwat Archeologiczny Gród 
w Grzybowie
Grzybowo 10a
62-300 Września
tel. 61 880 00 76
www.lednica.pl

KALISZ
Rezerwat Archeologiczny Zawodzie 
ul. Bolesława Pobożnego 87-105
62-800 Kalisz
tel. 691 99 65 28 (non stop)
www.muzeum.kalisz.pl

Katedra pw. św. Mikołaja 
ul. Kanonicka 5
62-800 Kalisz
tel. 62 757 59 74
www.katedra.kalisz.pl

KONIN
Kościół pw. św. Bartłomieja 
ul. Kościelna 1
62-505 Konin

tel. 63 242 87 48
www.bartlomiej.konin.pl

LĄD 
Wyższe Seminarium Duchowne 
Towarzystwa Salezjańskiego
Ląd 101
62-406 Lądek
tel. 63 276 33 24
www.lad.pl

LUBIŃ
Opactwo Benedyktynów
ul. Mickiewicza 6
64-010 Lubiń
tel. 65 517 72 22
www.benedyktyni.net

OSTRÓW LEDNICKI 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy 
Wczesnopiastowska rezydencja 
na Ostrowie Lednickim
Dziekanowice 32 
62-261 Lednogóra 
tel. 61 427 50 10 
www.lednica.pl

POBIEDZISKA 
Gród Pobiedziska 
ul. Fabryczna
62-010 Pobiedziska
tel. 601 215 175
www.grodpobiedziska.pl

Skansen Miniatur 
62-010 Pobiedziska Letnisko
tel. 61 817 78 22

POZNAŃ 
Bazylika archikatedralna pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła 
ul. Ostrów Tumski 17
61-109 Poznań
tel. 61 852 96 42 
www.katedra.archpoznan.pl

Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego 
za Murami
61-113 Poznań 
ul. Świętojańska 1 
tel. 61 877 17 17 
www.janjerozolimski.archpoznan.pl

TRZEMESZNO 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
pl. Kosmowskiego 8 
62-240 Trzemeszno 
tel. 61 415 42 46
www.parafiatrzemeszno.pl

WĄGROWIEC
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
ul. Klasztorna 21
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 01 25
www.wagrowiec.paulini.pl

PoznańPoznań

Szlak Piastowski
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Goraj 
Neorenesansowy zamek, położony na skar-
pie w Puszczy Noteckiej, został zbudo-
wany w latach 1910–11, według projektu 
hrabiego Wilhelma Bolka von Hochberga. 
Wzorem dla budowniczego był zamek Va-
renholz w Westfalii. Ozdobą gorajskiej bu-
dowli są trzy potężne baszty i dekora-
cyjne szczyty. Obecnie mieści się w nim 
Zespół Szkół Leśnych. 

Jarocin 
Pałac w  stylu angielskiego gotyku zo-
stał w Jarocinie zbudowany dla Włady-
sława Radolińskiego w latach 1847–1853 
(później wielokrotnie przebudowywany). 
Wzniesiony na planie prostokąta, piętro-
wy, nakryty jest płaskim dachem. Część 
środkowa budynku została wyniesiona wy-
żej, by zastępowała wieżę. Pałac otacza 
park krajobrazowy. Obecnie mieści się tu 
m.in. biblioteka publiczna.

Konin
Nad południowym brzegiem Jeziora Go-
sławskiego wznosi się gotycki zamek 
postawiony w  latach 1418–26 przez 
kanclerza królowej Jadwigi, biskupa po-
znańskiego Andrzeja Łaskarza Gosław-
skiego. Dwa równolegle ustawione pię-
trowe budynki, przykryte dwuspadowymi 
dachami, łączy niższe skrzydło zamykają-
ce od południa niewielki dziedziniec. Za-
mek, przebudowany w XIX wieku, później 
zdewastowany, został odrestaurowany 
w latach 80. XX wieku. Od 1986 roku mie-
ści się w nim Muzeum Okręgowe. 

Kórnik
Pieczę nad neogotyckim zamkiem oto-
czonym pięknym parkiem sprawuje Polska 
Akademia Nauk. W zamkowych wnętrzach, 
mieszczących muzeum i Bibliotekę Kórnic-
ką z niezwykle cennymi zbiorami, zacho-
wało się wyposażenie z czasów Działyń-
skich i Zamoyskich. 

Tytus Działyński, objąwszy kórnickie 
dobra na początku XIX wieku, przebudo-
wał zamek, według projektów Karla Frie-
dricha Schinkla, na rezydencję i miejsce 
gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz 
pamiątek narodowych. Założył też park, 
dając początek słynnemu arboretum, za-
rządzanemu dziś przez Instytut Dendro-
logii PAN. Dzieło ojca kontynuował jego 
syn Jan, a po nim wnuk Tytusa, Władysław 
Zamoyski, który w 1924 roku cały mają-
tek wraz z zamkiem, biblioteką i dzieła-
mi sztuki zapisał testamentem narodo-
wi polskiemu.

Krześlice 
Neogotycki pałac wzniósł w  latach 
60. XIX stulecia Anastazy Radoński. Od 
końca XIX wieku do lat 30. XX wieku bu-
dowla była w rękach niemieckich. W la-
tach 90. XX stulecia pałac stał się wła-
snością prywatną. Dwukondygnacyjną 
budowlę z dwoma skrzydłami, flankowaną 
wieżą przy północnym skrzydle, odrestau-
rowano, tworząc w nim hotel i restaurację. 

Antonin 
Urokliwy pałac myśliwski Karl Friedrich 
Schinkel wzniósł w latach 1822–24, dla 
księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Czte-
rokondygnacyjną budowlę z drzewa mo-
drzewiowego zbudowano na rzucie grec-
kiego krzyża. Najbardziej niezwykła jest 
w niej główna sala, wysoka na trzy kon-
dygnacje, której ozdobny strop wspiera 
się na jednej kolumnie – kominie. U Ra-
dziwiłłów w Antoninie bywali znamieni-
ci goście. W  1827 i 1829 roku gościł tu 
Fryderyk Chopin, o czym przypomina po-
święcona mu sala pamięci oraz corocz-
ny festiwal „Chopin w barwach jesieni”. 
Obecnie pałac, w którym działają hotel 
i restauracja, słynie z często odbywają-
cych się tu koncertów. 

Czerniejewo 
Okazałą późnobarokową rezydencję wznie-
siono na zlecenie generała Jana Lipskiego 
w latach 70. XVIII stulecia. Dwadzieścia 
lat później Lipski przebudował rezyden-
cję w duchu klasycystycznym. Od frontu 

pałac otrzymał monumentalny, czteroko-
lumnowy portyk, a we wnętrzu powstały 
dwie reprezentacyjne sale – pompejańska 
(ze względu na zdobiące ją niegdyś ma-
lowidła) i dwukondygnacyjna, wielka sala 
balowa w kształcie rotundy. W XX wieku 
do pałacu dobudowano skrzydła łączą-
ce korpus główny z oficynami. Dziś pałac 
jest ośrodkiem hotelowo-konferencyjnym.

Dobrzyca 
Pałacowo-parkowe założenie w Dobrzycy 
powstało w latach 1795–1800. Dla gen. 
Augustyna Gorzeńskiego, szefa kancelarii 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
zaprojektował je Stanisław Zawadzki. Pa-
łac, którego bryła zdeterminowana zosta-
ła pozostałościami XVI-wiecznego zamku, 
tworzą dwa zestawione ze sobą pod ką-
tem prostym skrzydła – w narożnik skrzy-
żowania wkomponowano czterokolumnowy 
portyk zwieńczony trójkątnym naczół-
kiem. Podczas prac konserwatorskich 
wnętrzom przywrócono klasycystyczne 
polichromie z przełomu XVIII i XIX wieku. 
Pałac otacza park z interesującą architek-
turą ogrodową – monopterem na wyspie, 
panteonem i grotą. Obecnie w pałacu mie-
ści się Muzeum Ziemiaństwa.

Gołuchów 
Kiedy Gołuchów w  połowie XIX wieku 
przeszedł w ręce Działyńskich, rozpoczę-
ła się jego przebudowa. Na życzenie Iza-
belli z Czartoryskich Działyńskiej zacho-
wano renesansowe partie budowli, dodając 
nowe elewacje nawiązujące do zamków 
nad Loarą oraz wmurowano zabytkowe 
detale architektoniczne. Na zrębie zam-
ku z XVI wieku wyrosło dzieło uznawa-
ne dziś za jeden z najciekawszych przy-
kładów historyzmu w Europie. Odbudowa 
i urządzenie zamku, w tym stworzenie tu 
muzeum dla swych zbiorów przechowywa-
nych w Paryżu, stały się pasją życia Iza-
belli Działyńskiej. Od 1951 roku zamek 
jest oddziałem poznańskiego Muzeum Na-
rodowego. Otacza go liczący ponad 162 ha 
powierzchni park krajobrazowy. 
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1    Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie, 
fot. A. Liebert

2    Wnętrze pałacu myśliwskiego książąt Radziwiłłów 
w Antoninie, fot. A. Liebert

3    Zespół pałacowo-parkowy w Czerniejewie, 
fot. A. Liebert

4    Zamek Działyńskich w Gołuchowie, fot. P. Skórnicki
5    Wnętrze zamku w Gołuchowie. Sala waz antycznych, 

fot. P. Skórnicki
6    Oficyna zamkowa w Kórniku, fot. P. Skórnicki
7    Zamek w Koninie, fot. arch. Wikimedia Commons
8    Pałac Radolińskich w Jarocinie, fot. A. Liebert
9    Zamek w Kórniku, fot. P. Skórnicki
10    Wnętrze zamku w Kórniku, fot. A. Liebert

Pałac Myśliwski Książąt 
Radziwiłłów w Antoninie 
ul. Pałacowa 1 
63-422 Antonin 
tel. 62 734 83 00  
www.palacantonin.pl 
www.ckis.kalisz.pl

Zespół Pałacowo-Parkowy  
ul. gen. Jana Lipskiego 5 
62-250 Czerniejewo 
tel. 61 876 84 05 
www.czerniejewopalac.pl 

Muzeum Ziemiaństwa  
Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Dobrzycy 
ul. Pleszewska 5a 
63-330 Dobrzyca 
tel. 62 741 30 39 
www.dobrzyca-muzeum.pl

Zamek w Gołuchowie 
63-322 Gołuchów  
tel. 62 761 50 94 
www.mnp.art.pl

Zespół Szkół Leśnych 
Goraj – Zamek 5 

64-700 Czarnków 
tel. 67 255 26 55  
www.zsl-goraj.cil.pl

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Jarocin 
63-200 Jarocin 
ul. Park 3 
tel. 62 747 23 46  
www.biblioteka.jarocin.pl

Muzeum Okręgowe 
ul. Muzealna 6 
62-505 Konin 
tel. 63 242 75 99 
www.muzeum.com.pl

Zamek w Kórniku 
Biblioteka Kórnicka PAN 
ul. Zamkowa 5 
62-035 Kórnik 
tel. 61 817 00 81 
www.bkpan.poznan.pl

Pałac w Krześlicach 
Krześlice 1 
62-010 Pobiedziska 
tel. 666 030 306 
www.palackrzeslice.pl
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Szamotuły 
W połowie XV stulecia Szamotulscy 
wznieśli zamek obronny. W 1511 roku 
przeszedł on w ręce Górków, którzy prze-
kształcili go w późnogotycką rezyden-
cję magnacką. Z dawnego założenia po-
zostały do dziś jedynie fragmenty fosy 
i wałów oraz Baszta Halszki z 1. poło-
wy XV wieku, która swą nazwę wzię-
ła od pięknej, ale nieszczęśliwej Halsz-
ki z Ostroga, więzionej tu przez męża 
Łukasza Górkę, wojewodę poznańskie-
go. Przebudowany w XVII wieku zamek 
w 2. połowie XX wieku rewaloryzowano, 
przywracając mu gotycką szatę. Dziś mie-
ści się w nim Muzeum – Zamek Górków.

Śmiełów  
Pałac w Śmiełowie jest jedną z ciekaw-
szych budowli klasycystycznych w Wiel-
kopolsce. Wzniesiony został na planie 
podkowy w 1797 roku, według projektu 
Stanisława Zawadzkiego, dla Andrzeja Go-
rzeńskiego, sędziego grodzkiego poznań-
skiego. Składa się z piętrowego korpu-
su ozdobionego monumentalnym jońskim 
portykiem oraz dwóch oficyn połączonych 
z nim za pomocą półkolistych galerii. 

Śmiełów zapisał się w historii dzię-
ki pobytowi Adama Mickiewicza, któ-
ry gościł tu trzy tygodnie w 1831 roku. 
Pod koniec wieku XIX, dzięki Józefowi 
i Marii Chełkowskim, miejs ce stało się 
ośrodkiem kultu polskiego wieszcza. Od 
1975 roku w pałacu mieści się Muzeum 
Adama Mickiewicza, oddział Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu. 

Wąsowo 
W barokowo-klasycystycznym pała-
cu Sczanieckich z  końca XVIII stulecia 
oraz  XIX-wiecznej rezydencji w  Wąso-
wie jest dziś ekskluzywny hotel. Całość 
otacza park angielski. Pałac Sczanieckich 
prezentuje się jednak skromnie w porów-
naniu z budowlą nawiązującą stylem do 
średniowiecznych zamków, a wzniesioną 

Racot 
W latach 90. XVIII wieku u księcia Antoniego Barnaby Jabłonow-
skiego, wojewody poznańskiego, bywali m.in. książę Józef Po-
niatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki. Piętrowy pałac 
z czterokolumnowym portykiem od frontu, wzniesiony w latach 
1780–90, zaprojektował dla niego Dominik Merlini, twórca war-
szawskich Łazienek. 

W 1902 roku, gdy właścicielami pałacu byli książęta weimar-
scy, budowlę powiększono o nowe skrzydło. Po I wojnie świa-
towej Racot przeszedł na własność Skarbu Państwa. Od roku 
1928 mieści się tu znana Państwowa Stadnina Koni. 

Rogalin
Okazałą późnobarokową rezydencję wybudował w Rogalinie, 
w latach 70. XVIII wieku, Kazimierz Raczyński, starosta gene-
ralny wielkopolski. Po całościowej rewaloryzacji i modernizacji 
pałacu (wraz z odtworzeniem jego historycznych wnętrz), pro-
wadzonej m.in. dzięki funduszom unijnym, rezydencja odzyska-
ła swój dawny blask. Warto ją odwiedzić także z powodu wspa-
niałej galerii malarstwa polskiego i obcego, głównie z przełomu 
wieków XIX i XX, utworzonej przez Edwarda Aleksandra Raczyń-
skiego, otaczających pałac parków francuskiego i angielskiego, 
w którym rosną pomnikowe dęby: Lech, Czech i Rus, a także 
by obejrzeć londyński gabinet Edwarda Bernarda Raczyńskiego, 
wybitnego dyplomaty i prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodź-
stwie. Do zasłużonego dla Wielkopolski rodu Raczyńskich Roga-
lin należał do wybuchu II wojny światowej – dziś jest tu oddział 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Rokosowo 
Tutejszy zamek to znakomity przykład rezydencjonalnej budow-
li wzniesionej zgodnie z modą połowy XIX stulecia. W iście śre-
dniowiecznym stylu, dla hrabiego Józefa Mycielskiego, zbudo-
wał go w roku 1847 Friedrich August Stüller. Do dziś wrażenie 
robi nie tylko trzykondygnacyjna bryła zamku, ale i flankujące ją 
potężne baszty. W 1867 roku Rokosowo przeszło w ręce Czar-
toryskich i było ich własnością aż do II wojny światowej. Dziś 
w zamku, otoczonym parkiem krajobrazowym, mieści się Ośro-
dek Integracji Europejskiej.

Rydzyna
Barokową perłą jest nie tylko zamek, ale całe miasto, które ze 
względu na zachowany barokowy układ urbanistyczny w cało-
ści uznane zostało za zabytek. Zamek, na fundamentach i mu-
rach średniowiecznego zamku, wzniósł (według projektu Józefa 
Szymona Belottiego) Rafał Leszczyński (ojciec króla Stanisła-
wa Leszczyńskiego), który kupił Rydzynę w ostatnich latach 
XVII wieku. Kolejne, XVIII-wieczne przebudowy przez Pompeo Fer-
rariego, Karola Martina Frantza i Ignacego Graffa nadały budowli 
obecny kształt. Po Leszczyńskich zamek przeszedł w 1738 roku 
w ręce Sułkowskich i był w nich do 1909 roku. Dziś, wciąż za-
chwycający swoimi wnętrzami (m.in. salą balową z monumental-
nymi 22 kolumnami), jest ośrodkiem konferencyjnym z hotelem 
i restauracją. Zamek dostępny jest do zwiedzania.

Sieraków
Sięgający swymi początkami XIV wieku zamek Opalińscy kilka-
krotnie przebudowywali w XVII stuleciu. Sto lat później zaczął 
on jednak popadać w ruinę i stopniowo go rozbierano. Do na-
szych czasów pozostała tylko część piwnic, które nadbudowa-
no w latach 90. XX wieku, rekonstruując skrzydło południowe 
zamku. Dziś mieści się w nim Muzeum Opalińskich, przechowu-
jące m.in. pięć XVII-wiecznych, odrestaurowanych sarkofagów 
Opalińskich, pierwotnie znajdujących się w podziemiach miej-
scowego kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej. 

1   Pałac w Racocie, fot. P. Skórnicki
2   Pałac w Rogalinie, fot. P. Skórnicki
3   Zamek w Rydzynie, fot. P. Skórnicki
4   Zamek w Rokosowie, fot. arch. WOT
5   Zamek Opalińskich w Sierakowie. Sarkofag 

z portretem trumiennym, fot. P. Skórnicki
6   Pałac w Śmiełowie. Muzeum Adama Mickiewicza, 

fot. A. Liebert
7   Zamek Górków w Szamotułach, fot. A. Liebert
8   Pałac w Śmiełowie. Muzeum Adama Mickiewicza, 

fot. P. Skórnicki
9   Zespół pałacowo-parkowy we Włoszakowicach, 

fot. A. Liebert
10   Zespół pałacowo-parkowy w Wolsztynie, 

fot. P. Skórnicki

Pałac w Racocie 
ul. Dworcowa 5, Racot 
64-005 Kościan 
tel. 65 511 79 58 
www.racot.pl

Pałac w Rogalinie 
ul. Arciszewskiego 2 
62-022 Rogalin 
tel. 61 813 80 30  
www.rogalin.mnp.art.pl

Ośrodek Integracji Europejskiej  
Rokosowo 
63-805 Łęka Mała 
tel. 65 573 11 56 
www.rokosowo.pl

Zamek w Rydzynie 
pl. Zamkowy 1 
64-130 Rydzyna 
tel./faks 65 529 50 40  
www.zamek-rydzyna.com.pl

Zamek Opalińskich 
w Sierakowie 
ul. Stadnina 3 

64-410 Sieraków 
tel. 61 295 23 92 
www.muzeum.sierakow.pl

Zamek Górków  
ul. Wroniecka 30 
64-500 Szamotuły 
tel. 61 292 18 13 
www.zamek.org.pl

Pałac w Śmiełowie  
Muzeum Adama Mickiewicza  
63-210 Żerków 
tel. 62 740 31 64 
www.mnp.art.pl  
www.smielow.pl

Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Wąsowie 
Wąsowo, ul. Parkowa 1 
64-316 Kuślin 
tel. 61 447 26 13 
www.wasowo.pl

Urząd Gminy Włoszakowice 
ul. Kurpińskiego 29 
64-140 Włoszakowice 

tel. 65 525 29 99 
www.wloszakowice.pl

Hotel Pałac Wolsztyn 
ul. Drzymały 4 
64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 27 46 
www.palacwolsztyn.com.pl

dla berlińskiego bankiera, Richarda von 
Hardta, w latach 1870–72 i przebudowa-
ną w neogotycki zamek przez jego syna 
Wilhelma. W rękach rodziny von Hardtów 
Wąsowo było do II wojny światowej.

Włoszakowice 
Późnobarokowy pałac myśliwski we Wło-
szakowicach zbudowany został w połowie 
XVIII wieku dla księcia Aleksandra Józefa 
Sułkowskiego, właściciela Rydzyny, przez 
Karola Martina Frantza. Założony na pla-
nie równobocznego trójkąta, o wklęsłych 
narożnikach, stanął na sztucznej wyspie 
otoczonej fosą. Ponad kondygnacje wyso-
kich piwnic i parteru wznosi się, znacz-
nie cofnięta, także trójkątna kondygnacja 
piętra. Niezwykły kształt pałacu i jego 
wnętrz tłumaczy się związkami Aleksan-
dra Józefa Sułkowskiego z masonerią. Dziś 
pałac jest siedzibą urzędu gminy. 

Wolsztyn
Nad Jeziorem Wolsztyńskim rozciąga się 
park z zabytkowym drzewostanem, po-
środku którego stoi pałac zbudowany 
w 1911 roku z wykorzystaniem murów 

poprzedniej, XIX-wiecznej budowli. Spa-
lony w 1945 roku, odbudowany został 
w latach 60. XX wieku. Dziś znajduje się 
w nim hotel. Pałac powstał w tzw. sty-
lu narodowym, według projektu Roge-
ra Sławskiego, dla Stefana Mycielskiego. 
Prosta bryła piętrowej budowli poprze-
dzona została okazałym sześciokolum-
nowym portykiem zwieńczonym trójkąt-
nym frontonem z herbami Mycielskich 
i Łąckich. 
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Leszno – Galeria Sztuki 
Muzeum Okręgowego
Dawna leszczyńska synagoga jest dziś 
najstarszą, najlepiej zachowaną i odre-
staurowaną synagogą w  Wielkopolsce. 
A dzięki prezentowanej w niej ekspozy-
cji – stała się swoistym mikroświatem 
dawnego żydowskiego Leszna. Można 
go tu poznać poprzez przedmioty kul-
tu religijno-synagogalnego i domowego, 
fragmenty strojów, dokumenty i  archi-
walne fotografie. W  budynku synago-
gi prezentowane są także zbiory ma-
larstwa polskiego o tematyce wiejskiej.  

Mrówki – Skansen 
archeologiczny 
W miejscu obronnym nad Jeziorem Kow-
nackim, od XIII do połowy wieku XIV, 
wznosił się gród, którego pozostałości 
odkryto w 1923 roku. W 1973 roku utwo-
rzono tu skansen archeologiczny, rekon-
struując średniowieczną siedzibę rycer-
ską. Dziś na terenie grodziska otoczonego 
fosą i palisadą znajduje się wieża straż-
nicza (z ekspozycją znalezionych zabyt-
ków oraz platformą widokową) i chaty, 
a  nową bramę połączono z  budynkiem 
przybramnym – wartownią. Co roku życie 
codzienne w grodzie prezentują tu grupy 
rekonstrukcyjne.

Opatówek – Muzeum 
Historii Przemysłu 
Fabrykę sukienniczą w Opatówku wzniósł 
w latach 1824–25 przedsiębiorca i kupiec 
Adolf Gottlieb Fiedler. Dziś to bardzo cen-
ny zabytek klasycystycznej architektury 
fabrycznej 1. połowy XIX wieku. W 1991 
roku w dawnej fabryce otwarto Muzeum 
Historii Przemysłu, w którym zgromadzo-
no około 12 000 eksponatów związanych 
z polskim i europejskim przemysłem – od 
maszyn o napędzie parowym poprzez przy-
rządy laboratoryjne i maszyny biurowe po 
urządzenia gospodarstwa domowego.

Chełmno nad Nerem 
– Muzeum byłego 
niemieckiego obozu 
zagłady Kulmhof
W hitlerowskim obozie zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem zginęło od 160 000 
do 200 000 osób, głównie Żydów, ale tak-
że Polaków i Romów. Otwarte tu w 1990 
muzeum otoczyło to miejsce opieką oraz 
podjęło szeroko zakrojone badania nauko-
we i działania dydaktyczne. Na południo-
wo-zachodnim skraju byłego obozu wzno-
si się „Ściana Pamięci” – betonowy mur 
z symboliczną bramą z napisem w języku 
hebrajskim: „Brama, przez którą przej-
dą sprawiedliwi”. Na murze umieszczone 
są tablice upamiętniające ofiary obozu.  

Dziekanowice – 
Wielkopolski Park 
Etnograficzny 
Leżący nad Jeziorem Lednickim skansen 
odtwarza układ typowej, XIX-wiecznej wsi 
wielkopolskiej (choć są tu także obiek-
ty starsze i młodsze), z  jej kształtem 
i wszystkimi charakterystycznymi elemen-
tami – płotami, studniami, kapliczkami i fi-
gurami przydrożnymi, ogrodami i polami 
uprawnymi. Jest nawet kaplica i cmentarz. 
Wszystkie obiekty (z wyjątkiem zespo-
łu dworskiego) przeniesiono tu z różnych 
stron Wielkopolski. A że wnętrza zarówno 
dworu, jak i chat są w pełni wyposażone, 
mamy wrażenie, iż jesteśmy w prawdzi-
wej, zamieszkanej wsi.

Jeziory – Muzeum 
Przyrodnicze 
Wielkopolskiego Parku 
Narodowego
Działające od 1998 roku Muzeum Przyrod-
nicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w Jeziorach poświęcono przyrodzie Par-
ku oraz szeroko pojętej ochronie środowi-
ska naturalnego. Można więc zapoznać się 
tu z podstawowymi informacjami o WPN, 
pomnikach przyrody, ekosystemach oraz 
zbiorowiskach leśnych Parku, a także po-
znać występujące w nim ryby, ptaki czy 
owady (zarówno te chronione, jak i te wy-
rządzające szkody drzewom). 
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Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem 
Chełmno 59a 
62-660 Dąbie 
tel. 63 271 94 47 
www.chelmno-muzeum.eu

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Wielkopolski Park Etnograficzny 
Dziekanowice 32 
62-261 Lednogóra 
tel. 61 427 50 10  
www.lednica.pl

Muzeum Przyrodnicze 
Jeziory  
62-050 Mosina 
tel. 61 898 23 23 
www.wielkopolskipn.pl

Muzeum Ziemi Średzkiej  
Koszuty 27 
63-000 Środa Wielkopolska  
tel. 61 285 10 23 
www.koszuty.pl 

Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie 
ul. Gabriela Narutowicza 31 
64-100 Leszno 
tel. 65 529 61 43 
www.muzeum.leszno.pl

Skansen archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna  
62-550 Wilczyn  
Muzeum Okręgowe w Koninie  
ul. Muzealna 6  
62-505 Konin – Gosławice  
tel. 63 242 75 99  
www.muzeum.com.pl

Muzeum Historii Przemysłu 
62-860 Opatówek 
ul. Kościelna 
tel. 62 761 86 26 
www.opatowek.muzeum.pl

1   Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, 
fot. P. Skórnicki

2   Wielkopolski Park Etnograficzny 
w Dziekanowicach, fot. P. Skórnicki

3   Muzeum byłego niemieckiego obozu 
zagłady. Chełmno nad Nerem, 
fot. P. Skórnicki

4   Siedziba WPN i Muzeum Przyrodnicze 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
fot. arch. Muzeum WPN 

5   Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku, fot. P. Skórnicki

6   Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku, fot. P. Skórnicki

7   Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego 
w Lesznie, fot. P. Skórnicki

8   Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, 
fot. A. Liebert

9   Skansen archeologiczny w Mrówkach, 
fot. P. Basiński. arch. ZPKWW

Koszuty – Muzeum Ziemi 
Średzkiej 
Dwór w Koszutach, wzniesiony prawdo-
podobnie około 1760 roku przez Józe-
fa Zabłockiego, to szachulcowy budynek 
ze zwieńczonymi baniastymi hełmami na-
rożnymi alkierzami i przybudówkami mię-
dzy nimi. Obecny kształt uzyskał w roku 
1902. Otoczony parkiem krajobrazowym, 
jest jednym z  najbardziej urokliwych 
miejsc w Wielkopolsce. We dworze znaj-
duje się Muzeum Ziemi Średzkiej, z wnę-
trzami urządzonymi w stylu dworku szla-
checkiego z przełomu XIX i XX wieku. Na 
poddaszu zgromadzono eksponaty ilustru-
jące historię ziemi średzkiej. 
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Biezdrowo 
Kult Krzyża Świętego sięga w Biezdro-
wie przełomu XV i XVI wieku, choć cuda-
mi słynący krucyfiks, umieszczony w oł-
tarzu głównym kościoła pw. Świętego 
Krzyża i św. Mikołaja, datowany jest na 
pierwszą połowę wieku XVI. Według po-
dania, znalazła go niewidoma dziewczyn-
ka z Zakrzewa, czerpiąca wodę z rzeki. 
Kiedy woda trysnęła jej na oczy, cudow-
nie przejrzała. Usłyszała wtedy słowa 
„Bież zdrowo”, a w rzece ujrzała otoczony 
promieniami krucyfiks. Kościół, sięgający 
swą historią XV wieku, był wielokrotnie 
przebudowywany. Dziś ma wystrój głów-
nie barokowy. 

Bralin 
Półtora kilometra od Bralina, w  polu, 
wznosi się urokliwy, drewniany kościół 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny zwany Na Pólku. To perła sakralnej ar-
chitektury drewnianej w Polsce. Jego oso-
bliwością jest barokowy ołtarz główny 
stojący... pośrodku świątyni. Umieszczony 
w nim cudami słynący obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, według legendy, pewnego 
letniego dnia... przemieścił się z kościo-
ła parafialnego do kościółka Na Pólku... 
Świątynię pokrywa dwubarwna polichro-
mia z początku XIX wieku, a inspiracją do 
namalowania kilku scen były miedzioryty 
ze znajdującego się w kościele w Bralinie 
mszału, wydanego w 1638 roku w Wene-
cji. Kościół został wzniesiony w 1711 roku 
z fundacji kupca Stanisława Drabika. 

Długa Goślina 
Kościół pw. św. Marii Magdaleny ufundowały poznańskie bene-
dyktynki, które nabyły wieś na początku XVII wieku. Wzniesiony 
został z drewna jako jednonawowy, z nieco węższym prezbite-
rium, o konstrukcji zrębowej, kryty gontem. W 1770 roku zosta-
ła zbudowana 20-metrowa wieża. Wyposażenie wnętrza kościo-
ła pochodzi z XVII i XVIII wieku. Wśród zabytkowych elementów 
wyróżnia się belka tęczowa z XVII-wiecznym krucyfiksem. 

Gostyń
Uznawany za cudowny wizerunek Matki Boskiej Świętogórskiej 
Róży Duchownej to obraz malowany na desce, z 1540 roku. Umiesz-
czony jest w ołtarzu głównym barokowego kościoła pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gło-
gówku. Wzorowaną na kościele Santa Maria della Salute w Wenecji 
świątynię zaczęto wznosić w 1675 roku (zakończono dopiero 
w 1728 roku) z  inicjatywy ks. Stanisława Grudowicza, założy-
ciela tutejszego Oratorium św. Filipa Neri. Pracami kierowali Je-
rzy i Jan Catenazzi, a później Pompeo Ferrari, którego dziełem 
są m.in. prezbiterium i sięgająca w szczycie 50 m wysokości im-
ponująca kopuła oraz budynki klasztorne. 

Kamionna
Fundatorem kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny, wzniesionego w 2. połowie XV wieku, był opat cysterskiego 
klasztoru w Bledzewie – Mikołaj Kamieński. Dziś to jedna z naj-
cenniejszych gotyckich świątyń w Wielkopolsce. Jednonawo-
wy kościół jest nieotynkowany, ozdobiony fryzami. Jego ściana 
wschodnia zwieńczona jest trójkondygnacyjnym gotyckim szczy-
tem. Kościół, z gwiaździstym sklepieniem, jest bogato wyposa-
żony – późnogotyckie stalle pochodzą z XVI wieku, ołtarz bocz-
ny jest późnorenesansowy, a ołtarz główny, ławy kolatorskie 
i ambona – barokowe. 

Osiek nad Notecią – 
Muzeum Kultury 
Ludowej 
Niemal 30 obiektów z  terenów Pusz-
czy Noteckiej, Pałuk i  Krajny zgroma-
dzono w skansenie odtwarzającym układ 
wsi typu owalnicowego. Wśród budynków 
z okresu od XVIII do początków XX wieku 
są chałupy, zabudowania gospodarcze, ko-
ściół, wiatraki, kuźnia, tartak, przydrożne 
kapliczki i piece chlebowe. W dziale arche-
ologicznym muzeum eksponowane są za-
bytki znalezione podczas badań prowadzo-
nych na tym terenie od lat 60. XX wieku, 
które odsłoniły pochówki ciałopalne od 
wczesnej epoki żelaza do czasów wpły-
wów rzymskich.

Piła – Muzeum 
Stanisława Staszica 
Dawny dom Stasziców przy ulicy Browar-
nej 18 jest jedynym zachowanym budyn-
kiem z  folwarku rodziców Stanisława Sta-
szica. W nim, w 1755 roku, urodził się 
Stanisław Staszic – jedna z najwybitniej-
szych postaci polskiego Oświecenia, czo-
łowy przedstawiciel obozu reform w cza-
sie Sejmu Czteroletniego. Dziś w  jego 
rodzinnym domu mieści się muzeum gro-
madzące eksponaty i  informacje związa-
ne z życiem i działalnością tego pisarza, 
działacza politycznego i gospodarczego, 
uczonego i księdza. Muzeum inwentary-
zuje także stasziciana rozproszone po ca-
łej Polsce. 

Rakoniewice – 
Wielkopolskie Muzeum 
Pożarnictwa 
W dawnym ewangelickim kościele szachul-
cowym z 1793 roku mieści się dziś Wiel-
kopolskie Muzeum Pożarnictwa, w któ-
rym zgromadzono ponad 4000 eksponatów. 
Na parterze prezentowane są m.in. sta-
re wozy i sikawki konne, w tym najstar-
szy drewniany wóz strażacki z 1786 roku, 
a na balkonach – eksponaty związane m.in. 
z działalnością ochotniczych straży pożar-
nych, kolekcja mundurów, hełmów, medali, 
sztandarów oraz plakatów i książek o te-
matyce pożarniczej. W nowych pawilonach 
zobaczyć można ciężki sprzęt i samocho-
dy strażackie, począwszy od wozów po-
żarniczych z 1920 roku. 

Szreniawa – Muzeum 
Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego 
Działające od 1964 roku muzeum rolnictwa 
jest jedyną tego typu placówką w Polsce 
i jedną z nielicznych w Europie. Zajmuje 
teren o powierzchni 10 ha, a jego ekspo-
naty rozmieszczone są we dworze Bier-
baumów, na terenie dawnego parku dwor-
skiego oraz gospodarstwa folwarcznego. 
Dla celów wystawienniczych wzniesiono 
kilkanaście pawilonów i wiat, bowiem mu-
zeum ma w swoich zbiorach około 16 000 
eksponatów o różnych gabarytach – od nie-
wielkich, prostych narzędzi po ogromne lo-
komobile i maszyny parowe. W kilkunastu 
działach tematycznych prześledzić moż-
na zmiany, jakie zaszły w rolnictwie od 
czasów starożytnych po współczesność – 
od ekspozycji prymitywnych radeł i cepów 
do maszyn i urządzeń, które pokazują po-
stęp techniczny i biologiczny, jaki nastą-
pił w rolnictwie w XIX i XX wieku. Naj-
większym zainteresowaniem zwiedzających 
cieszą się często tu organizowane festy-
ny przybliżające życie w dawnej wsi. Szre-
niawskie muzeum ma pięć oddziałów (wy-
mienione w ramce poniżej). 

Wolsztyn – Skansen 
Budownictwa Ludowego 
Zachodniej Wielkopolski 
W skansenie, usytuowanym na zachodnim 
brzegu Jeziora Wolsztyńskiego, stanęło 
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Muzeum Kultury Ludowej 
89-333 Osiek nad Notecią  
ul. Dworcowa 10 
tel. 67 286 60 90 
www.muzeum.pila.pl

Muzeum Stanisława Staszica 
ul. Browarna 18  
64-920 Piła 
tel. 67 213 15 67 
www.muzeumstaszica.pl

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa 
62-067 Rakoniewice 
ul. Kościelna 1 
tel. 61 444 11 58 
www.cmp-muzeum.pl/rakoniewice.htm

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie 
ul. Dworcowa 5 
62-052 Komorniki 
tel. 61 810 76 29  
www.muzeum-szreniawa.pl
Oddziały:
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu  
(tel. 67 261 05 15) 
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu (tel. 61 442 23 11) 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie (tel. 61 818 12 11) 
Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku 
(tel. 61 447 36 14) 
Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu 
(tel. 61 651 18 17)

Skansen Budownictwa Ludowego 
Zachodniej Wielkopolski 
ul. Bohaterów Bielnika 26  
64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 26 19 
www.muzea-wolsztyn.com.pl

kilkanaście obiektów – wszystkie zosta-
ły tu przeniesione lub zrekonstruowa-
ne. Ich różnorodność pozwala na wyobra-
żenie sobie jak wyglądała niegdyś wieś 
w tym rejonie Wielkopolski. Bardzo cie-
kawa jest pochodząca z Reklinka, z poło-
wy XIX wieku, zagroda średniozamożne-
go chłopa, w której pod jednym dachem 
umieszczone są chałupa, stodoła i chlew 
z wozownią. Karczma z Nowego Solca ma 
metrykę niemal 300-letnią, ale jeszcze 
starszy, bowiem pochodzący z 1603 roku 
jest wiatrak koźlak przeniesiony z Wro-
niaw. Interesująca jest też zagroda olę-
derska z końca XVIII stulecia 

1   Wiatrak z Gromadna z 1895 r. Muzeum 
Kultury Ludowej w Osieku, 
fot. R. Skiba. Arch. Muzeum Kultury 
Ludowej w Osieku

2   Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa 
w Rakoniewicach, fot. P. Skórnicki

3   Jarmark Wielkanocny. Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- 
-Spożywczego w Szreniawie, 
fot. P. Skórnicki

4   Muzeum Stanisława Staszica w Pile, 
fot. P. Skórnicki

Parafia pw. Świętego Krzyża 
i św. Mikołaja  
Biezdrowo 3  
64-510 Wronki 
tel. 67 254 72 01 
www.parafia-biezdrowo.pl

Sanktuarium Maryjne na 
Pólku pod Bralinem  
Parafia rzymskokatolicka 
pw. św. Anny 
ul. Wrocławska 58 
63-640 Bralin 
www.polko.bralin.com.pl

Parafia pw. św. Marii 
Magdaleny 
62-097 Długa Goślina 24 
tel. 61 892 12 01

Oratorium św. Filipa Neri 
Głogówko 15 
63-800 Gostyń 
tel. 65 572 08 55  
www.filipini.gostyn.pl

Parafia pw. Narodzenia NMP 
ul. Kościelna 5  
64-421 Kamionna 
tel. 95 748 18 11

1   Wnętrze kościoła 
Narodzenia NMP 
w Bralinie, 
fot. A. Liebert

2   Kościół pw Św. 
Krzyża i św. Mikołaja 
w Biezdrowie, 
fot. arch. UMiG Wronki

3   Kościół Niepokalanego 
Poczęcia NMP i św. Filipa 
Neri na Świętej Górze 
koło Gostynia, 
fot. A. Liebert

4   Kościół Narodzenia NMP 
w Kamionnej, 
fot. K. Ferenc
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Przemęt 
Przemęt zawdzięcza swą sławę cystersom, którzy przybyli tu 
w roku 1408 i działali aż do czasu kasaty klasztoru przez Prusa-
ków w 1835 roku. Budowę obecnej świątyni pw. św. Jana Chrzci-
ciela, według projektu Tomasza Poncino, przerwał potop szwedz-
ki – wznowiono ją około 1680 roku najpierw pod okiem Jerzego, 
a potem Jana Catenazzich. Trzynawowa bazylika z dwiema wie-
żami w fasadzie zachodniej ma barokowe i rokokowe wyposaże-
nie, a uwagę przyciągają stalle, ołtarze oraz konfesjonały wy-
konane z czarnego dębu wydobywanego z nadobrzańskich bagien. 

Pyzdry
Kościół pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela oraz zabudowa-
nia dawnego klasztoru, choć powstałe około 1339 roku, prze-
budowywane po licznych pożarach, mają dziś formy baroko-
we. Świątynia, w zrębie gotycka, jest budowlą jednonawową, 
z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. W 2. poło-
wie XVIII wieku wzniesiono wieżę i przebudowano fasadę. Wy-
posażenie jest niejednorodne – dwa późnobarokowe konfesjo-
nały, klasycystyczna ambona, neobarokowe ołtarze z około 
1910 roku, w tym główny z krucyfiksem i rzeźbami świętych 
Piotra i Pawła z 2. połowy XVIII wieku. Z XVII wieku pochodzi 
cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia, umieszczony w ka-
plicy pod tym samym wezwaniem. 

Od strony północnej do kościoła przylega dawny franciszkań-
ski klasztor – piętrowy budynek o czterech skrzydłach otacza-
jących wirydarz. Dziś mieszczą się tu m.in. biblioteka publiczna 
oraz Muzeum Regionalne. Na krużgankach klasztoru odsłonię-
to i odrestaurowano późnośredniowieczne i barokowe freski. 

Słopanowo 
Drewniany kościół św. Mikołaja wzniesiony został w konstruk-
cji zrębowej w 1695 roku. Ołtarze są barokowe, a na belce tę-
czowej znajduje się późnogotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej 
z XVI wieku. Całe wnętrze świątyni pokrywa polichromia o ce-
chach ludowych, z czasów budowy kościoła. Najbardziej zna-
na z nich umieszczona jest na suficie pod chórem muzycznym – 
przedstawia diabła wiodącego do piekła karczmarkę. Na wołowej 
skórze spisał on jej grzechy, w tym główny: „bo nie dolewała”.

Tarnowo Pałuckie 
Drzewo, które zostało ścięte na budowę tego kościoła, za-
czynało swoją wegetację około 1180–1200 roku! Świątynię 
pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim wzniesiono w ostatniej 
ćwierci XIV wieku – takie rewelacje przyniosły wyniki powtó-
rzonych trzykrotnie badań dendrochronologicznych. To najstar-
szy, zachowany w podstawowej bryle, kościół drewniany w Pol-
sce. Jego wnętrze zdobią wspaniałe XVII-wieczne polichromie, 
pokrywające niemal każdy skrawek świątyni, a wykonane oko-
ło 1639 roku przez Walentego Podczosika z Kcyni. 

Turek
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku wzniesiono 
w latach 1904–1913, na miejscu wcześniejszej gotyckiej świątyni. 
Budowla na planie krzyża łacińskiego powstała w stylu neogotyc-
kim według projektu Konstantego i Jarosława Wojciechowskich. 
Natomiast wystrój jej wnętrza to autorski program wybitnego 
artysty, Józefa Mehoffera. Jego dziełem są polichromie, część 
witraży, obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanislawa 
Kostki oraz stacje drogi krzyżowej, wykonane w latach 1933–39. 

Ląd nad Wartą 
Najwspanialszy w Wielkopolsce  zespół 
pocysterski, w 2009 roku wpisany na 
listę Pomników Historii, zachował się 
w  Lądzie. Zakonników sprowadził tu 
w XII wieku Mieszko Stary. Obecna świą-
tynia pw. NMP Wspomożenia Wiernych 
i św. Mikołaja, zwieńczona wspaniałą ko-
pułą projektu Pompeo Ferrariego i klasz-
tor (z dawną Salą Opacką, zdobioną po-
tężnym plafonem pędzla Adama Swacha), 
które możemy tu podziwiać, pochodzą 
z czasów barokowej przebudowy opactwa. 
Obok znajduje się oratorium św. Jakuba 
Apostoła z cennymi, średniowiecznymi 
freskami. W 1819 roku władze carskie 
zlikwidowały opactwo. W 1921 roku za-
budowania przejęli salezjanie i pod ich 
opieką znajdują się one do dziś. 

Leszno 
Kościół farny pw. św. Mikołaja to jedna 
z najpiękniejszych świątyń barokowych 
w Wielkopolsce. Jego początki sięgają 
XV wieku. Po zniszczeniach w czasach 
potopu szwedzkiego, odbudowano go 
w 2. połowie XVII wieku według projek-
tu Jana Catenazziego. To trzynawowa bu-
dowla z dwuwieżową fasadą i doskonale 
zachowanym barokowym wyposażeniem. 
Na szczególną uwagę zasługują w niej 
barokowe nagrobki braci Leszczyńskich: 
biskupa Bogusława i Rafała, starosty ge-
neralnego Wielkopolski, ojca króla Stani-
sława Leszczyńskiego, będące prawdopo-
dobnie dziełem Pompeo Ferrariego.

Lgów
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, wzniesiony w XVII wieku, posiada 
konstrukcję zrębową i jest oszalowany. Do 
prostokątnej nawy przylega węższe, za-
mknięte trójbocznie prezbiterium. Drew-
niana świątynia ma po bokach elementy 
murowane. W 1. połowie XIX wieku z fun-
dacji Hieronima Gorzeńskiego przy pół-
nocnej ścianie nawy postawiono murowaną 
kaplicę grobową Gorzeńskich, z przybu-
dówką dostawioną w 1901 roku. Od stro-
ny południowej nawy wznosi się murowana 
kruchta. Wyposażenie świątyni jest ma-
nierystyczne. W ołtarzu głównym umiesz-
czono późnogotyckie rzeźby, w tym  Mat-
kę Boską z Dzieciątkiem na półksiężycu. 

Lubiń 
Benedyktynów do Lubinia sprowadził oko-
ło roku 1075 Bolesław Śmiały. W ciągu 
wieków stworzyli w tutejszym klasztorze 
wielkie centrum kultury. W 1834 roku Pru-
sacy zlikwidowali klasztor, a bogate zbio-
ry biblioteczne wywieźli do Berlina. Za-
konnicy powrócili tu dopiero w 1923 roku. 
Obecny barokowy kościół zbudowany zo-
stał w 1. połowie XVIII wieku na miejscu 
wcześniejszych świątyń. To ogromna bu-
dowla, widoczna nawet z dużej odległości. 
Imponujące jest prezbiterium z dębowy-
mi stallami i ołtarzem głównym z obra-
zem Narodzenia NMP. Do kościoła przylega 
wzniesiony w 1617 roku na miejscu wcze-
śniejszego, wielokrotnie przebudowywany 
klasztor. Na sąsiednim wzgórzu wznosi 
się  XIII-wieczny kościół pw. św. Leonarda. 

Obra 
Cystersi przybyli do Obry z Łekna koło 
Wągrowca około roku 1240. Obecny ko-
ściół pw. św. Jakuba Większego zbudo-
wano w latach 1722–57, według projektu 
Jana Catenazziego. To świątynia jednona-
wowa, z dwoma niskimi wieżami w fasa-
dzie. Ma rokokowe i wczesnoklasycystycz-
ne wyposażenie, a jej wnętrza pokrywają 
polichromie Stanisława Brzozowskiego. Na 
uwagę zasługują ołtarze: główny z obra-
zem „Wniebowzięcie NMP” Szymona Cze-
chowicza, boczne – Matki Boskiej „Tota 
pulchra” i Matki Boskiej Pocieszenia z licz-
nymi wotami oraz złocone, rokokowe stal-
le. Do kościoła przylega klasztor oblatów, 
którzy są w Obrze od 1926 roku. Obecnie 
działa tu Wyższe Seminarium Duchowne 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Do starego klasztoru dobudowano nowy 
gmach seminaryjny, w którym mieści się 
też Muzeum Misyjne i Skarbiec. 

Wyższe Seminarium Duchowne 
Towarzystwa Salezjańskiego 
Ląd 101 
62-406 Lądek 
tel. 63 276 33 24 
www.lad.pl

Kościół farny pw. św. Mikołaja 
ul. Kościelna 18 
64-100 Leszno 
tel. 65 520 25 75 
www.kolegiata.leszno.pl

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 
Brzóstków 17 
63-210 Żerków 
tel. 62 740 33 24

Klasztor oo. benedyktynów 
64-010 Lubiń 
ul. Mickiewicza 6 
tel. 65 51 77 222 
www.benedyktyni.net

Wyższe Seminarium Duchowne 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
ul. Szkolna 12  
64-211 Obra 
tel. 68 384 20 47 
www.obra.oblaci.pl

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela  
ul. Opacka 9  
64-234 Przemęt  
tel. 65 549 61 03  
www.przemet.pl

Parafia pw. Narodzenia NMP 
62-310 Pyzdry  
ul. Kaliska 25 
tel. 63 276 81 72 
www.pyzdry.parafialnastrona.pl

Kościół pw. św. Mikołaja 
Słopanowo  
Parafia pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła  
ul. Kościelna 10 
64-520 Obrzycko 
tel. 61 291 32 32 
www.parafia-obrzycko.pl

Kościół pw. św. Mikołaja 
w Tarnowie Pałuckim  
62-105 Łekno 
ul. Poprzeczna 3 
tel. 61 261 60 84

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa 
pl. Henryka Sienkiewicza 4 
62-700 Turek 
tel. 63 280 31 04 
www.parafianspj.turek.pl

1   Ołtarz w kościele Narodzenia NMP w Lgowie, fot. A. Liebert
2   Kościół farny pw. św. Mikołaja w Lesznie, fot. A. Liebert
3   Zespół pocysterski w Lądzie nad Wartą, fot. A. Liebert
4   Wnętrze zespołu pocysterskiego w Lądzie nad Wartą, 

fot. A. Liebert
5   Benedyktynka produkowana przez mnichów z Lubinia, 

fot. P. Skórnicki
6   Tarnowo Pałuckie. Św. Mikołaj, patron najstarszego drewnianego 

kościoła w Polsce, fot. P. Skórnicki
7   Widok na miasto Pyzdry, fot. A. Liebert
8   Kościół św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, fot. A. Liebert
9   Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, fot. A. Liebert
10   Wnętrze kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, 

fot. P. Skórnicki
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Gołuchów – Ośrodek Kultury 
Leśnej
Kiedy w 1853 roku właścicielami Gołuchowa zostali 
Jan i Izabela Działyńscy, wokół zamku zaczęli tworzyć 
park – arboretum, który obecnie zajmuje powierzchnię 
ponad 158 hektarów. To największy spośród parków 
otaczających zamki i pałace w Wielkopolsce oraz jed-
no z najcenniejszych założeń krajobrazowych w Pol-
sce. W 1977 roku w kompleksie leśnym przylegającym 
do arboretum powstała Pokazowa Zagroda Zwierząt, 
w której można podziwiać żubry, dziki, daniele i koni-
ki polskie. Miłośnicy przyrody mogą też zwiedzić Mu-
zeum Leśnictwa prezentujące historię i współczesność 
lasów na ekspozycjach urządzonych w dawnych budyn-
kach powozowni, owczarni, oficyny oraz dybulu. Park, 
zagroda oraz muzeum wchodzą w skład funkcjonujące-
go (od 1987 roku) na terenie gołuchowskiej rezydencji 
Ośrodka Kultury Leśnej. 

Górsko – Zagroda u rzeźbiarza
Marian Murek z Górska koło Przemętu ptaki rzeźbił 
od dawna. Kiedy przestały się mieścić w domu, prze-
robił stodołę na galerię – ponad 300 drewnianych 
ptaków siedzi tu na drzewach, w szuwarach, w krze-
wach... Tak jak w naturze. Ożywiają je ich głosy na-
grane przez Zdzisława Pałczyńskiego. Rzeźbiarz chce, 
by w galerii znalazły się wszystkie ptaki występu-
jące w Przemęckim Parku Krajobrazowym – w sumie 
210 gatunków, w wersjach samica, samiec, młode...
Prace nad rzeźbieniem ptaków przerywa tworzeniem 
płaskorzeźb do „Pana Tadeusza” – po trzy do każdej 
księgi. Gdy się je wszystkie połączy, będą dłuższe od 
„Panoramy Racławickiej”. Ich autor zamierza je umie-
ścić w specjalnie w tym celu wzniesionej rotundzie. 
Przestrzeń między nimi mają wypełnić rzeźby boha-
terów z „Pana Tadeusza”, naturalnej wielkości – po-
wstają one na organizowanych przez niego plenerach 
rzeźbiarskich. 

Kalisz – Łódź św. Wojciecha 
„Calisia”
Od maja do sierpnia po Prośnie w Kaliszu pływa spe-
cjalny statek – łódź św. Wojciecha „Calisia”. Rejsy 
spacerowe odbywają się na trasie Teatr im. Wojcie-
cha Bogusławskiego – Kaliski Gród Piastów na Zawo-
dziu i z powrotem. Rejsy edukacyjne zaczynają się od 
spotkania przy teatrze. Następnie łodzią „Calisia” ich 
uczestnicy płyną do rezerwatu na Zawodziu, gdzie 
zwiedzają kościółek pw. św. Wojciecha, rezerwat arche-
ologiczny, a także słuchają legend o Kaliszu. Po zwie-
dzeniu rezerwatu wracają łodzią do teatru. 

Kościan – Wieża ciśnień 
Licząca ponad 100 lat (powstała w 1908 roku) wie-
ża ciśnień w Kościanie zaczęła... nowe życie. Po rewi-
talizacji i modernizacji obiektu o wyjątkowej neogo-
tyckiej architekturze wieża nadal służy mieszkańcom 
Kościana, choć w zupełnie innej roli. W zabytkowych 
wnętrzach znajdują się ściany wspinaczkowe o łącz-
nej powierzchni niemal 345 m2 i wysokości sięgającej 
ponad 18 m. Znajduje się na nich około 20 niezależ-
nych dróg wspinaczkowych o różnych poziomach trud-
ności, z kilkuset chwytami. 

Chalin – Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej
Odrestaurowany dwór z połowy wieku XIX w Chali-
nie (na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowe-
go), w którym od 1997 roku mieści się Ośrodek Edu-
kacji Przyrodniczej, otacza XIX-wieczny, liczący około 
5 hektarów park. W pobliżu ośrodka wyznaczono trzy 
ścieżki dydaktyczne (na jednej z nich zainstalowano 
nawet specjalne kamery do obserwacji przyrody) oraz 
ponad 50 km profesjonalnych tras do nordic walkingu. 
W parku rosną m.in. pomnikowe drzewa: platan klono-
listny, kasztan jadalny i choina kanadyjska. Posadzono 
w nim także dwie sadzonki dębów wyhodowane z żo-
łędzi sławnego dębu Robin Hooda z Lasu Sherwood, 
z hrabstwa Nottingham w Anglii. 

Cichowo – Skansen filmowy 
Soplicowo
Soplicowo z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy sta-
nęło w Cichowie, w gminie Krzywiń. Z planu filmowe-
go przeniesiono zabudowania folwarczne zaprojekto-
wane przez Allana Staskiego, od niedawna jest tu też 
dwór Sopliców. Zabudowania otacza ogród Zosi oraz 

sad. Władze gminy Krzywiń i producentów filmu na 
powstanie w Cichowie skansenu filmowego namówił 
Marek Pinkowski, którego zwierzęta „wystąpiły” za-
równo w „Panu Tadeuszu”, jak i w innych filmach. Skan-
sen otwarto w 1999 roku. Dziś odbywają się w nim 
imprezy kulturalne, bankiety, spotkania integracyjne, 
szkolenia. Nad wszystkim unosi się duch Adma Mickie-
wicza, który podczas swojego pobytu w Wielkopolsce 
(1831–32) przebywał również na Ziemi Krzywińskiej. 

Gniezno – Fabryka bombek

Najpierw można zobaczyć, jak podgrzewa się szklane 
rury, by z przygotowanych porcji szkła wydmuchać 
kule, z których powstaną świąteczne bombki. Potem 
szklane kule srebrzy się od środka. W „lakierni” na-
bierają one pięknych barw. Ostatni etap to nanoszenie 
na bombki dekoracji, które sprawiają, że każda z cho-
inkowych ozdób jest wyjątkowa. A wszystko to można 
podpatrzeć podczas wycieczki do fabryki bombek lub 
w trakcie organizowanych tu warsztatów. 
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Ośrodek Edukacji Przyrodniczej  
64-410 Chalin  
tel. 61 29 52 272 
www.ekoedukacja.com.pl

Soplicowo Filmowe 
Marek Pinkowski 
Os. Soplicowo 5 
64-010 Krzywiń 
tel. 65 517 71 77 
www.soplicowo.eu  

Kadpol – Fabryka szklanych 
ozdób choinkowych  
ul. Kostrzyńska 39 
62-200 Gniezno 
tel. 61 426 44 40 
www.kadpol.pl

Ośrodek Kultury Leśnej 
63-322 Gołuchów 
ul. Działyńskich 2 
tel. 62 761 50 45 
www.okl.lasy.gov.pl/okl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Zagroda u rzeźbiarza” 
Górsko 31 
64-234 Przemęt  
tel. 65 549 47 37 
www.zagroda.note.pl

Szkoła Edukacji Historycznej 
Aurelia Machowicz 
ul. Górnośląska 18 
62-800 Kalisz 
tel. 509 611 272

1   Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Chalinie, 
fot. P. Skórnicki

2   Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Chalinie, 
fot. arch. ZPKWW

3   Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Chalinie, 
fot. P. Skórnicki 

4   Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 
fot. A. Liebert

5   Łódź św. Wojciecha „Calisia”, fot. arch. IT Kalisz
6   Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 

fot. A. Liebert 
7   Wieża ciśnień w Kościanie, fot. K. Czaja
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Wolsztyn – Parowozownia
Parowozownia w Wolsztynie, zbudowana w 1907 roku, 
jest ostatnią czynną parowozownią w Europie, a po-
wstałe wtedy zabudowania i urządzenia istnieją do 
dziś. Obecnie zgromadzono w niej kilkanaście paro-
wozów z różnych serii. Najstarszy, zrobiony w Berli-
nie, pochodzi z 1917 roku, ale można tu też zobaczyć 
parowóz ostatniej serii wytwarzanej w Polsce – „Ty 
51”, wyprodukowany w HCP w Poznaniu w 1957 roku, 
a także zabytkowe wagony, drezyny, sprzęt i akce-
soria kolejowe. Najbardziej znanym parowozem jest 
„Piękna Helena” z 1937 roku – wyprodukowany w fa-
bryce w Chrzanowie najszybszy polski parowóz, któ-
ry osiągał prędkość aż 130 km na godzinę. 

Do 2014 roku część wolsztyńskich parowozów 
obsługiwała jeszcze regularne linie kolejowe. Dziś 
 wykorzystywane są już tylko w celach turystycznych. 

Przy parowozowni mieści się małe muzeum, w któ-
rym można zobaczyć eksponaty związane z kolejnic-
twem (m.in. kolejowe lampy naftowe, bilety, urzą-
dzenia sygnalizacyjne) oraz makietę przedstawiającą 
fragment stacji Wolsztyn. 

Co roku, na początku maja, w Wolsztynie organizo-
wana jest „Parada parowozów”, na którą przyjeżdżają 
turyści i miłośnicy kolei z całego świata. 

Gnieźnieńska Kolej 
Wąskotorowa
Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową pierwsi pasażero-
wie pojechali 1 stycznia 1896 roku. Wtedy to odda-
no do użytku pierwszy odcinek Witkowskiej Kolejki 
Powiatowej wiodącej z Gniezna przez Niechanowo, 
Arcugowo do Mielżyna. Trasa liczyła 22,4 km. Dziś 
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa eksploatuje odcinek 
z Gniezna do Ostrowa Starego (33 km) – kolejką na 
tej trasie można podróżować od połowy czerwca do 
końca sierpnia, w soboty, niedziele i święta. Ponad-
to, na zamówienie, organizowane są okolicznościowe 
przejazdy turystyczne. 

Śmigielska Kolej Wąskotorowa
Śmigielska Kolej Dojazdowa narodziła się pod koniec 
wieku XIX. Pierwszy odcinek gotowy był we wrześniu 

1900 roku – wiódł ze Starego Bojanowa do Krzywinia, 
a przeznaczony był dla ruchu towarowego; kolejny 
z Bojanowa przez Śmigiel do Wielichowa, przeznaczo-
ny był zarówno dla ruchu towarowego, jak i osobowe-
go. W 1973 roku z trasy usunięto parowozy, bowiem 
uruchomiono trakcję spalinową. W Śmiglu zachowały 
się zabudowania stacyjne z początku XX wieku, urzą-
dzenia lokomotywowni i torowisko. W skład sprawne-
go taboru wchodzą m.in. dwie lokomotywy typu Lxd2, 
dwa wagony motorowe typu MBxd2, dwa wagony oso-
bowe, trzy wagony turystyczne, jeden brankard służ-
bowy, 20 wagonów transportowych, kilka węglarek 
oraz wagonów krytych, drezyny. Dziś śmigielska wą-
skotorówka kursuje okazjonalnie – organizowane są 
nią przejazdy wycieczkowe (na zamówienie), zawody 
w wyścigach drezyn czy wakacje z kolejką.

Wyrzyska Kolejka Powiatowa
Wyrzyska Kolej Powiatowa powstała w połowie lat 90. 
XIX wieku. Przed likwidacją uchroniło ją Towarzystwo 
Wyrzyska Kolejka Powiatowa (TWKP) z Białośliwia. To 
właśnie w Białośliwiu znajduje się unikatowa stacja 
początkowa kolei – wielopoziomowa, styczna z kole-
ją normalnotorową. Zachowały się też dawne zakłady 
naprawcze oraz tabor. Dzięki Towarzystwu udało się 
ocalić najstarsze odcinki kolejki: Białośliwie – Łobżeni-
ca i odgałęzienia: Zakłady Przemysłowe – Glesno oraz 
Czajcze – Wysoka. Zaczęto też do Białośliwia sprowa-
dzać stary tabor. W 2015 roku, z okazji 120-rocznicy 
powstania kolejki, udrożniono trasę z Białośliwia do 
Łobżenicy. Na trasie kolejki odbywają się przejazdy 
okazjonalne, Zloty Miłośników Kolejek Wąskotorowych 
oraz przejazdy weekendowe w okresie wakacyjnym. 
Właścicielem kolejki jest samorząd powiatu pilskiego. 

Grodziska Kolej Drezynowa
Przejażdżki zabytkowymi drezynami kolejowymi to 
niezapomniana podróż. Można się na nią wybrać 
w każdy dzień tygodnia, ale po wcześniejszym te-
lefonicznym uzgodnieniu terminu. Istnieje też moż-
liwość zorganizowania na trasie pikniku. W taborze 
Grodziskiej Kolei Drezynowej są m.in. dwie drezy-
ny ręczne, trzy spalinowe, rower szynowy oraz Fiat 
126p przerobiony na drezynę kolejową. Przejazdy 

Na szczycie wieży umieszczono na-
tomiast obserwatorium astronomicz-
ne. Podczas organizowanych tu spotkań 
prowadzone są teleskopowe obserwa-
cje nieba, odbywają się tu także wykła-
dy, warsztaty oraz lekcje. Działalność 
dydaktyczna i  popularyzatorska adre-
sowana jest do wszystkich zaintereso-
wanych astronomią – dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Mniszki – Centrum 
Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej 
w Mniszkach
Tu świat się zatrzymał. W odrestauro-
wanych dawnych zabudowaniach fol-
warcznych są warsztaty kowali, garn-
carzy, szewców, wikliniarzy, bednarzy... 
Jest sklep kolonialny i dawna wiejska 
szkoła. Można też podziwiać oryginal-
ne sprzęty potrzebne niegdyś do ży-
cia na wsi i do pracy na roli. Tu można 
zatrzymać świat odchodzący w prze-
szłość. Bo Centrum Edukacji Regional-
nej i Przyrodniczej w Mniszkach to nie 
muzeum, lecz miejsce, gdzie bierze się 
aktywny udział na przykład w warsz-
tatach ginących zawodów. Pod facho-
wym okiem można tu samemu wykuć 
gwoździe, ulepić garnek, wypleść ko-
szyk czy smażyć powidła (tej czynno-
ści dedykowano nawet specjalne świę-
to). Centrum jest miejscem, w którym 
odbywają się ciekawe lekcje historii, 
a od wiosny do jesieni – imprezy ple-
nerowe poświęcone dawnemu rzemio-
słu i tradycjom.

Pobiedziska – 
Gród Pobiedziska 
Ten gród jest inny niż pozostałe. W jego 
wnętrzu – zamiast średniowiecznych do-
mostw – są machiny oblężnicze, któ-
re przed wiekami wywoływały strach 
i przerażenie ówczesnych mieszkańców. 
Używane do zdobywania i niszczenia wa-
łów grodowych, a później murów zamko-
wych, siały spustoszenie podczas walk, co 
skrzętnie odnotowywały średniowieczne 
kroniki. I tylko z nich wiemy dziś jak te 
machiny wyglądały i działały. Do naszych 
czasów ich drewniane konstrukcje nie 
przetrwały. Na podstawie zachowanych 
źródeł historycznych można je jednak zre-
konstruować, co zrobiono właśnie w Gro-
dzie Pobiedziska. Na jego terenie stanęły 
repliki wczesnośredniowiecznych machin 
oblężniczych w naturalnej skali. Można 
je obejrzeć, ale także spróbować oddać 
strzał z kuszy wałowej, onagera czy tre-
busza, a przy okazji dowiedzieć się jak 
te – i inne podobne urządzenia – działały. 

Puszczykowo – Muzeum 
– Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera 
Muzeum w rodzinnym domu, gdzie pisarz 
mieszkał i do którego wracał z najdalszych 
zakątków świata, otwarto w 1974 roku, 
jeszcze za życia Arkadego Fiedlera. Obok 
książek i  archiwalnych fotografii wzrok 
przyciągają zbiory motyli tropikalnych, 
rzeźb i masek obrzędowych, broni indiań-
skiej i murzyńskiej, eksponaty prezentują-
ce kulturę Azteków, Majów i Inków. Przy 
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Wieża ciśnień 
ul. Czempińska 2 
64-000 Kościan  
www.wieza.koscian.pl
Ścianka wspinaczkowa 
tel. 609 690 170
Obserwatorium astronomiczne 
tel. 500 014 582

Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej 
Mniszki 2 
62-421 Kamionna 
tel. 95 783 39 25; 517 686 975 
www.mniszki.pl

Gród Pobiedziska  
ul. Fabryczna 
62-010 Pobiedziska 
tel. 601 215 175 
www.grodpobiedziska.pl

Muzeum – Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera  
62-041 Puszczykowo 
ul. Słowackiego 1 
tel. 61 81 33 794 
www.fiedler.pl

Parowozownia Wolsztyn 
ul. Fabryczna 1 
64-200 Wolsztyn 
tel. 68 419 17 87 
www.parowozowniawolsztyn.pl 
www.parowozy.com.pl

Gnieźnieńska Kolej 
Wąskotorowa  
ul. Wrzesińska 2  
62-200 Gniezno  
tel. 61 426 11 30  
www.gkw-gniezno.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej  
ul. Zbigniewa Łukomskiego 19 
64-030 Śmigiel 
tel. 65 518 00 37 
www.kolejka.smigiel.pl

Towarzystwo Wyrzyska 
Kolejka Powiatowa 
ul. Polna 5 
89-340 Białośliwie 
tel. 502 133 103 
www.twkp.pl 
www.powiat.pila.pl

Grodziska Kolej Drezynowa 
Grąblewo 66 
62-065 Grodzisk Wielkopolski  
tel. 504 159 996  
www.drezyny.org.pl
 
Krzywińska Kolej Drezynowa  
tel. 662 00 72 72 
www.krzywinskie.drezyny.com

1   Brama Grodu Pobiedziska, 
fot. arch. Grodu Pobiedziska

2   Wieża ciśnień w Kościanie, fot. K. Czaja
3   Eksponat w Muzeum – Pracowni 

Literackiej Arkadego Fiedlera, 
fot. M. Fiedler

4   Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej w Mniszkach, 
fot. K. Ferenc. arch. ZPKWW

1   Przejażdżka drezyną 
Grodziskiej Kolei Drezynowej, 
fot. arch. Grodziskiej Kolei 
Drezynowej

2   Śmigielska Kolej Wąskotorowa, 
„Pociąg do zwierząt i kina”, 
fot. N. Kozłowski

3   Parowozownia w Wolsztynie, 
fot. arch. WOT

4   Gnieźnieńska Kolej 
Wąskotorowa, fot. P. Basiński, 
arch. ZPKWW

muzeum istnieje Ogród Tolerancji, w któ-
rym umieszczono pomniki wielu kultur two-
rzące unikatową w Europie kolekcję wier-
nych kopii słynnych monumentów (czasem 
pomniejszonych, jak w przypadku piramidy 
Cheopsa). Są tu m.in. Brama Słońca z Boli-
wii, posągi Tolteka z Meksyku, indiańskich 
wodzów – Szalonego Konia i Siedzącego 
Byka oraz Moai z Wyspy Wielkanocnej. Du-
żym zainteresowaniem zwiedzających cie-
szą się repliki w skali 1:1 żaglowca Krzysz-
tofa Kolumba „Santa Maria” oraz słynnego 
samolotu myśliwca Hawker Hurricane MK 
I z Dywizjonu 303.

Chalin

Mniszki
Pobiedziska

Kościan
Puszczykowo

Cichowo
Gołuchów

Kalisz

Górsko

Gniezno

PoznańPoznań

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Wyrzyska Kolejka Powiatowa

Śmigielska
Kolej
Wąskotorowa

Grodziska
Kolej
Drezynowa

Wolsztyn

Cichowo

Krzywińska Kolej Drezynowa

Mosińska Kolej Drezynowa

PoznańPoznań
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Grodzisk Wielkopolski – 
studzienka o. Bernarda 
z Wąbrzeźna 
Studnia o. Bernarda z Wąbrzeźna, zwa-
na pompą Bernarda, znajduje się na Sta-
rym Rynku, przed ratuszem. Przez kilka 
wieków, aż do roku 1843, kiedy wodę do 
produkcji piwa zaczęto czerpać także 
z  innych studni, korzystały z niej bro-
wary grodziskie. W połowie XIX wieku 
studnię przykryto drewnianą zabudo-
wą, którą odrestaurowano w 1995 roku. 
Można do niej zajrzeć przez przeszklenie 
kamiennego cokołu, które ukazuje ka-
mienną cembrowinę zabytkowej budowli. 

Legenda mówi, że Bernard z Wąbrzeźna, benedyktyński mnich 
z Lubinia, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, udał się pewne-
go razu do Grodziska. Spotkał tu mieszkańców rozpaczających 
z powodu wyschnięcia studni, z której czerpali wodę do miej-
scowego browaru, głównego źródła dochodu dla miasta. Zakon-
nik użalił się nad mieszkańcami i pobłogosławił studnię, z któ-
rej natychmiast wytrysnęła woda. Dziś obok studni stoi rzeźba 
o. Bernarda trzymającego w ręce dzban. 

Jarocin – Spichlerz Polskiego Rocka 
Płyty, kasety, odtwarzacze muzyki, plakaty z koncertów, zdję-
cia, gazety muzyczne, karnety festiwalowe, a nawet teksty 
piosenek zespołów występujących na festiwalu w Jarocinie 
w 1984 roku ze śladami naniesionych na nich poprawek cenzu-
ry zobaczyć można w Spichlerzu Polskiego Rocka. To niezwy-
kłe muzeum muzyczne otwarto w 2014 roku w zaadaptowanym 
na ten cel ponad dwustuletnim magazynie zbożowym w Jaro-
cinie. Ekspozycja, mająca charakter multimedialny, składa się 
z kilkunastu modułów tematycznych przedstawiających róż-
ne aspekty polskiego rocka. Specjalna część wystawy poświę-
cona jest festiwalowi w Jarocinie, a zobaczyć na niej można 
m.in. bogatą dokumentację fotograficzną kolejnych edycji ja-
rocińskiego festiwalu, dostępne są także oryginalne nagrania 
muzyczne i filmowe z koncertów oraz filmy dokumentalne po-
kazujące fenomen Jarocina. 

Kłodawa – Kopalnia soli 
Złoża soli w kopalni w Kłodawie zaczęto eksploatować w roku 
1956. Obecnie jest to największa głębinowa kopalnia soli w Pol-
sce, wydobywająca przeciętnie 600–800 tys. ton soli rocznie. 
Łączna długość podziemnych korytarzy kłodawskiej kopalni 
i komór wynosi prawie 400 km. Część podziemnych wyrobisk 

odbywają się na trasie Grodzisk – Kościan. 
Podróż, w zależności od trasy, trwa od 
2 do około 10 godzin (w obie strony).

Krzywińska Kolej 
Drezynowa
Bazą Krzywińskiej Kolei Drezynowej jest 
Bieżyń w gminie Krzywiń. Stąd rozpoczy-
nają się wszystkie wycieczki. Drezyny 
jeżdżą głównie na trasach Bieżyń – Jer-
ka oraz Bieżyń – Kunowo. Do dyspozycji 
turystów są dwie drezyny ręczne i jed-
na motorowa. Istnieje możliwość prze-
jażdżki po terenie stacji Bieżyń oraz za-
mawiania przejazdów także poza stację 
Gostyń, nawet do stacji Krobia. W ta-
kim przypadku należy zarezerwować wy-
cieczkę na miesiąc przed planowanym 
terminem.

Mosińska Kolej 
Drezynowa
Przejażdżki drezynami połączone z po-
znawaniem uroków Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego to atrakcja zarówno dla 
turystów indywidualnych, jak i  grup 
szkolnych. Drezyny wyruszają z  daw-
nej stacji kolejowej Mosina Pożegowo 
(ul. Kołłątaja/Budzyńska), a kursy od-
bywają się wahadłowo: z Mosiny Poże-
gowo do Puszczykówka i z powrotem 
lub z Mosiny Pożegowo do Osowej Góry 
i z powrotem.

Kolejka Parkowa – 
Cichowo
Jedną z atrakcji Cichowa jest miniatu-
rowa kolejka jeżdżąca po przypałaco-
wym parku. Kolejka „Grześ”, zbudowana 
w skali 1:6, składa się z modelu lokomo-
tywy SM 42 oraz dwóch wagonów oso-
bowych. Kolejka jeździ na trasie o dłu-
gości około kilometra, sezonowo, i jest 
niewątpliwą atrakcją dla dzieci. 

Kolejka Parkowa 
Maltanka – Poznań
Malowniczą trasą wzdłuż Jeziora Mal-
tańskiego w Poznaniu biegnie trasa ko-
lejki wąskotorowej, którą z Ronda Środ-
ka można dojechać do Nowego ZOO. Na 
trasie liczącej niespełna 4 km są cztery 
stacje – Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwie-
rzyniec. Kolejka, którą ciągnie lokomotywa 
Wls40-100, porusza się po torach o sze-
rokości 600 mm.

Pierwsza, Harcerska Kolejka Dziecięca, 
powstała w Poznaniu w 1956 roku i bie-
gła między Ogrodem Jordanowskim a Łę-
gami Dębińskimi. W związku ze zmianami 
komunikacyjnymi przeniesiono ją na Maltę, 
rozbudowano i uruchomiono w 1972 roku. 
Ulubiona przez dzieci kolejka kursuje za-
zwyczaj mniej więcej od połowy kwietnia 
do końca września, od godziny 10 do 19 
(w weekendy co pół godziny, a w dni po-
wszednie co godzinę).
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Mosińska Kolej Drezynowa do 
Osowej Góry 
Maria Stachowiak 
ul. św. Marcin 49/6 
61-806 Poznań 
tel. 512 227 912 
www.naszedrezyny.pl

Kolejka Parkowa 
Artur Matuszewski  
tel. 600 172 199  
www.kolejkaparkowa.pl

Kolejka Parkowa Maltanka 
ul. Jana Pawła II 1 
61-131 Poznań 
tel. 61 839 66 90 
www.mpk.poznan.pl

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei 
ul. Herbowa 1/1 
60-685 Poznań 
www.iripk.pl
Biuro Instytutu Rozwoju 
i Promocji Kolei 
os. Stefana Batorego 79d 
60-687 Poznań 
Infolinia TurKol.pl – 603 366 366  
tel./faks 61 662 73 83 
www.turkol.pl

Muzeum Regionalne 
w Jarocinie 
Rynek – Ratusz 
63-200 Jarocin  
tel./faks 62 747 34 49  
www.muzeumjarocin.pl

Imprezy TurKol.pl 
(cały rok)
Podróże zabytkowymi pociągami, które 
ciągną parowozy lub lokomotywy spalino-
we, to dla miłośników kolei spora atrak-
cja. Takie przejazdy odbywają się po Wiel-
kopolsce, częściowo Ziemi Lubuskiej, choć 
zdarzają się także trasy nad morze czy 
w góry. Program uczestniczenia w prze-
jeździe specjalnym pociągiem zawsze jest 
połączony z dodatkowymi ofertami tury-
stycznymi (np. historyczne rocznice, festy-
ny, zwiedzanie miejsc wartych zobaczenia, 
uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach). 
Organizatorem pociągów turystycznych re-
alizowanych w ramach Markowego Produk-
tu Turystycznego TurKol.pl jest Instytut 
Rozwoju i Promocji Kolei.

1   Wielkopolski pociag „Pirat” 
w Kołobrzegu, fot. arch. WOT

2   Kolejka Parkowa Maltanka. Poznań, 
fot. P. Skórnicki

3   Kolejka wąskotorowa na trasie  
Gniezno – Anastazewo, 
fot. P. Skórnicki

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa

Wyrzyska Kolejka Powiatowa

Śmigielska
Kolej
Wąskotorowa

Grodziska
Kolej
Drezynowa

Wolsztyn

Cichowo

Krzywińska Kolej Drezynowa

Mosińska Kolej Drezynowa

PoznańPoznań

PoznańPoznań Konin Kłodawa

Jarocin
Grodzisk Wielkopolski

Nowy Tomyśl

Sieraków

Międzychód

1   Kopalnia soli w Kłodawie, 
fot. P. Skórnicki 

2   Studzienka o. Bernarda 
z Wąbrzeźna. Grodzisk 
Wielkopolski, 
fot. arch. Wikimedia 
Commons
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dołowych została wyodrębniona jako 
Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna 
i pod koniec 2004 roku udostępniona do 
zwiedzania. Program zwiedzania obejmu-
je prelekcję na temat historii powstania 
złóż kłodawskich, procesu produkcyjne-
go oraz zastosowania soli. Następnie tu-
ryści zjeżdżają windą do kopalni (zjazd 
z prędkością 6 m/s trwa około 1,5 mi-
nuty) na poziom 600 m pod powierzch-
nię ziemi, gdzie chodnikami przechodzą 
do podziemnej kaplicy św. Kingi, patron-
ki górników. Podczas zwiedzania moż-
na przyjrzeć się osobliwościom górnic-
twa solnego, obejrzeć wyeksploatowane 
komory solne, a  także poznać maszy-
ny używane w podziemnym górnictwie 
solnym. 

Konin – romański słup 
drogowy
Najstarszy znak drogowy w Polsce stoi 
przed gotyckim kościołem pw. św. Bar-
tłomieja. To romański słup z piaskowca, 

o wysokości 252 cm, na którym majusku-
łą wyryto łaciński napis informujący 
o tym, że słup ten ustawiono w roku 
1151, w połowie drogi łączącej Kalisz 
z  Kruszwicą. Na skwer przed świąty-
nią przeniesiono go w 1828 roku. Wcze-
śniej stał w pobliżu nieistniejącego już 
zamku. Prawdopodobnie sam słup jest 
starszy niż wynika to z napisu. Przy-
puszcza się, iż na potrzeby znaku dro-
gowego wykorzystano wtórnie kultową 
rzeźbę pogańską.

Międzychód – Laufpompa
W latach 20. XX wieku lekarzem powia-
towym w Międzychodzie był znakomi-
ty doktor Andrzej Chramiec, znany ze 
swej działalności społecznej i medycz-
nej w Zakopanem. To on, doceniając za-
lety tutejszej wody zdrojowej, uruchomił 
w Międzychodzie zakład przyrodolecz-
niczy, który funkcjonował do lat 30. 
XX wieku. Magnesem przyciągającym 
do uzdrowiska było istniejące do dziś 

nim 50 plecionkarzy, a do budowy zużyto 
12 ton wikliny i 11 ton metalowych rur. 
Gotowy kosz ma długość 19,8 m, szero-
kość 9,53 m i wysokość 8,98 m. Od kosza 
stojącego na placu Niepodległości rozpo-
czyna się pieszy szlak turystyczny „Spa-
cer wiklinowym deptakiem”.

Sieraków – Stado 
Ogierów
Stado Ogierów w Sierakowie to najstar-
sze takie stado w Polsce, bowiem jego 
historia sięga roku 1828. Dziś jest to 
nie tylko miejsce hodowli koni (w tym 

Kopalnia soli Kłodawa SA 
62-650 Kłodawa 
al. 1000-lecia 2 
tel. 63 273 33 04 
www.sol-klodawa.com.pl

Kościół pw. św. Bartłomieja  
ul. Kościelna 1 
62-505 Konin 
tel. 63 242 87 48 
www.bartlomiej.konin.pl

Urząd Miejski 
ul. Poznańska 33 
64-300 Nowy Tomyśl 
tel. 61 442 66 00  
www.nowytomysl.pl

Stado Ogierów  
ul. Stadnina 14 
64-410 Sieraków; 
tel. 61 295 25 11  
www.stadoogierow.eu

1   Laufpompa, Międzychód, 
fot. arch UMiG Międzychód

2   Kopalnia soli w Kłodawie, 
fot. P. Skórnicki

3   Największy kosz wiklinowy na świecie. 
Nowy Tomyśl, fot. R. Maciejewski, 
fotolia.com

4   Powożenie bryczką. Stado Ogierów 
Sieraków, fot. arch. WOT

5   Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu, fot. P. Skórnicki 

6   Stado Ogierów Sieraków, 
fot. arch. WOT

7   Stado Ogierów Sieraków, 
fot. arch. WOT

rasy wielkopolskiej i koników polskich), ale także ośrodek rekre-
acji konnej i sportu jeździeckiego. Na jego terenie wznoszą się 
 XIX-wieczne zabudowania – pałac (otoczony 6-hektarowym par-
kiem w stylu angielskim), powozownia, ujeżdżalnia oraz hipodrom, 
na którym od XIX odbywały się wyścigi ogierów, a później zawo-
dy w kilku dyscyplinach jeździeckich. 

źródło artezyjskie – ujęte w żeliwną, 
ozdobną obudowę w 1912 roku nadal 
tryska przy ulicy 17 Stycznia. Odwiert 
ma około 80–90 m głębokości, a woda 
z popularnej w Międzychodzie Laufpompy 
zawiera magnez, jod oraz siarkę. Obec-
ność siarczków nadaje jej specyficzny, 
ale szybko zanikający zapach. 

Nowy Tomyśl – 
wiklinowy kosz 
Największy kosz wiklinowy na świecie 
(wpisany do „Księgi Rekordów Guinnes-
sa”) stoi w Nowym Tomyślu, na placu Nie-
podległości. To już drugie takie dzieło 
miejscowych wikliniarzy. Pierwszy kosz 
powstał w 2000 roku, by uczcić prze-
łom wieków i  tysiącleci. Pomysłodaw-
czynią jego budowy była nowotomyska 
plastyczka, Maria Gawron. Budowę obec-
nego kosza, większego od pierwowzo-
ru, rozpoczęto 28 sierpnia 2006 roku 
o godzinie 8, a zakończono 30 sierpnia 
2006 roku, o godzinie 20. Pracowało przy 

PoznańPoznań Konin Kłodawa

Jarocin
Grodzisk Wielkopolski

Nowy Tomyśl

Sieraków

Międzychód
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Podstawę wielkopolskiej kuchni przez lata 
stanowiły potrawy z ziemniaków i mąki. 
Zwłaszcza te pierwsze wykorzystywano 
na różne sposoby. Dziś, nie tylko w Po-
znaniu, znaleźć można bary lub niewielkie 
restauracje specjalizujące się wyłącznie 
w daniach z przeróżnie przygotowywanych 
ziemniaków. Nie na darmo wszak Wielko-
polska bywa nazywana Pyrlandią. 

Pyry z gzikiem to właśnie klasyczny 
przykład poznańskiej potrawy, w dodatku 
występujący głównie pod tą gwarową na-
zwą. To danie to po prostu ziemniaki ugo-
towane w mundurkach, czyli w łupinie, a do 
tego twarożek wymieszany ze śmietaną 
i cebulką lub szczypiorkiem. Aby jednak ta 
prosta potrawa miała właściwy smak, na-
leży do niej użyć prawdziwego wiejskiego, 
białego sera i takiej samej śmietany. 

Z ziemniaków robi się też pyszne 
szare kluski zwane także kulankami, 
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skubankami, kulachami lub kluchami z py-
rek. Ziemniaki starte na tarce miesza się 
z mąką i jajkiem, potem gotuje jak lane 
kluski w garnku z wodą. Podaje się je 
polane kawałeczkami smażonego bocz-
ku – można je też po ugotowaniu lek-
ko podsmażyć z boczkiem. Najlepsze są 
z gotowaną marchewką lub kapustą. 

Innym rodzajem wielkopolskich klusek są 
kluski szagówki. W przeciwieństwie do 
szarych klusek, robi się je nie z surowych, 
lecz ugotowanych ziemniaków – cała resz-
ta jest podobna. Swą nazwę zawdzięcza-
ją temu, że ciasto zagniecione w wałeczki 
kroi się „na szagę”, czyli ukośnie. 

Również placki ziemniaczane mają 
w Poznaniu swoją własną nazwę. To plyn-
dze – przygotowywane ze startych suro-
wych ziemniaków z dodatkiem mąki i jajka, 
a następnie smażone na oleju na patelni. 
Najpopularniejsze są podawane na słod-
ko – z cukrem lub śmietaną. 

1   Pyry z gzikiem, © stock.chroma.pl
2   Rogale świętomarcińskie. Imieniny ulicy 

Święty Marcin w Poznaniu, 
fot. P. Skórnicki

3   Tradycyjna zupa z dyni, 
fot. stock.chroma.pl 

4   Szneka z glancem, fot. E. Przydrożny
5   Rogal świętomarciński, 

fot. FotoPortal Poznań
6   Tradycyjne piwo Noteckie. Browar 

Czarnków, fot. arch. Wikimedia Commons

Ziemniaki są też podstawą ślepych 
ryb, choć z rybami to danie nie ma nic 
wspólnego. Ślepe ryby to gęsta zupa 
z ugotowanych ziemniaków, które po star-
ciu krasi się słoniną i zaprawia mlekiem, 
maślanką lub śmietaną. W popularnej wer-
sji postnej tej zupy, zwanej też rzadkie 
pyrki, nie dodaje się słoniny. 

A skoro o  zupach mowa, to war-
to zwrócić uwagę jeszcze na kilka in-
nych, typowych dla Wielkopolski. Rum-
puć i parzybroda to zupy warzywne. 
Pierwszą gotuje się z  wielu warzyw 
z mięsem i  często stanowi ona jeden 
posiłek, czyli tzw. ajntop (z  niemiec-
kiego – w jednym garnku); drugą przy-
gotowuje się z kapusty włoskiej oraz 
ziemniaków, niekiedy na wywarze mię-
snym z dodatkiem suszonych grzybów – 
jej nazwa wywodzi się z tego, że gorące 
liście kapusty przylepiały się do brody 
jedzącego i parzyły ją. 
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gotowana z  dodatkiem jabłek (najle-
piej winnych), cebuli, rodzynek, goździ-
ków i niewielkiej ilości masła lub smalcu. 

Kapusta przyprawiona jest cukrem 
i solą, a po ugotowaniu – dodatko-
wo octem.

Poznań ma też swoje niepowta-
rzalne ciasta. Szneka z glancem, 
czyli okrągła drożdżówka spiralnie 
skręcona, w  kształcie muszli śli-
maka, polukrowana, dziś często 

też z kruszonką. O  ile szneka 
jest ulubionym „słodkim” na co 
dzień, o tyle raz w roku, 11 li-
stopada, poznaniacy zajadają 
się rogalami świetomar-
cińskimi, nadziewanymi 
białym makiem i  bakalia-
mi. Bo choć od wielu lat 
dostępne są one w cukier-
niach przez cały rok, to 
jednak nigdy nie smaku-
ją tak jak w  dzień świę-
tego Marcina. Według 
legendy, za wzór tego cia-
sta pierwszemu piekarzo-
wi, który je wypiekł, po-
służyła podkowa zgubiona 
przez konia świętego Mar-
cina na przedmieściach Po-
znania. Rogalowa tradycja 
jest tak silna, że 11 listo-
pada, w  Święto Niepod-
ległości, gdy obowiązuje 

zakaz handlu, dla Poznania 
zrobiono specjalny wyjątek – mogą 

być otwarte cukiernie sprzedające ro-
gale świętomarcińskie. Aby jednak cu-
kiernia mogła używać nazwy „rogale 

świętomarcińskie”, musi uzyskać certy-
fikat Kapituły Poznańskiego Tradycyjne-
go Rogala Świętomarcińskiego. 

Rogal świętomarciński, podobnie jak 
produkowany w Nowym Tomyślu wiel-
kopolski ser smażony oraz andru-
ty kaliskie (lekko słodkie, cienkie wafle 
wypiekane od początku XIX wieku w Kali-
szu i okolicach), są na liście produktów ob-
jętych ochroną Unii Europejskiej. Wszyst-
kie mają europejski znak ChOG (Chronione 
Oznaczenie Geograficzne) przyznawany 
produktom regionalnym wyjątkowej ja-
kości, o nazwie nawiązującej do miejsca, 
w którym są wytwarzane i podkreślającej 
ich związek z tym miejscem. 

Natomiast spośród produktów wpisa-
nych na polską Listę Produktów Trady-
cyjnych na uwagę zasługuje piwo No-
teckie, produkowane w działającym od 
ponad 100 lat Browarze Czarnków, stosu-
jącym wyłącznie dawne metody warzenia. 

Jesienią w  wielkopolskich restaura-
cjach (także tych wykwintnych) podaje się 
zupę z dyni, w Poznaniu znaną jako zupę 
korbolową (korbol to po poznań-
sku dynia). Natomiast przez cały 
rok można w wielu restauracjach 
skosztować czerniny  – zupy, 
której podstawowym składnikiem 
jest krew z kaczki łączona z ro-
sołem. Charakterystyczny smak 
słodko-kwaśny nadaje jej doda-
tek cukru i octu oraz suszone 
owoce. Często podawana jest 
tam, gdzie serwuje się tak-
że tradycyjną pieczoną kacz-
kę z pyzami. 

Kaczka pieczona 
z pyzami i modrą kapustą 
to najbardziej wielkopol-
ski zestaw uroczystego 
obiadu. O ile kaczka pie-
czona z  jabłkami, przy-
rumieniona na brązowy 
kolor i chrupiąca, nie jest 
czymś nieznanym w  in-
nych regionach Polski, 
o tyle podawane do niej 
pyzy są czymś wyjątko-
wym. Typowe poznań-
skie pyzy (w powiecie 
gostyńskim i  rawickim 
zwane są kluchami na ła-
chu) są drożdżowe, mają 
kształt kuli, ale jak bułka 
spłaszczonej od spodu. Gotu-
je się je na parze. Są pyszne z pie-
czeniowym lub grzybowym sosem, ale 
najlepsze są podane z  kaczką i  z mo-
drą kapustą. Jest to czerwona kapusta 
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WIELKA PĘTLA 
WIELKOPOLSKI
Wielkopolskę można zwiedzać na różne spo-
soby – pieszo, na rowerze, konno, ale także 
jej licznymi wodnymi szlakami, wśród któ-
rych miejsce szczególne zajmuje Wielka Pętla 
Wielkopolski. Jej wyjątkowość polega z jed-
nej strony na wykorzystaniu położenia rzek – 
równoleżnikowego kierunku przepływu Warty 
i Noteci oraz południkowego położenia kana-
łu Warta – Gopło, z drugiej zaś – na atrak-
cyjności przyrodniczej i kulturowej terenów 
leżących nad tymi wodami.

 Liczący niemal 690 km szlak wiedzie przez 
trzy województwa: wielkopolskie, lubuskie 
i kujawsko-pomorskie. Obejmuje rzekę Wartę 
na odcinku Konin – Santok (338,5 km), rzekę 
Noteć na odcinku Santok – Kanał Bydgoski 
(203 km) i drogę wodną przez jezioro Gopło, 
jeziora konińskie i Kanał Ślesiński do Warty 
w Koninie (146,5 km). 

Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej 
dopływów i kanałów łączących ją z drogami 
wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla Wielko-
polski jest skomunikowana z zachodnią Euro-
pą, a poprzez Kanał Bydgoski – z Wisłą i in-
nymi rzekami Drogi Wodnej E-70 wiodącej aż 
do Kaliningradu.

1   Ścieżka rowerowa nad rzeką Wartą w WPN. 
Puszczykowo, fot. P. Skórnicki

2  3 4   Aktywny wypoczynek na Jeziorze 
Ślesińskim, fot. arch. WOT

5   Spływ kajakowy rzeką Wartą. Poznań, 
fot. P. Skórnicki
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Podzielony na odcinki szlak Wielkiej 
Pętli Wielkopolski przebiega następująco:

1. Droga wodna Kanał Bydgoski – Warta: 
Nadgoplański Park Tysiąclecia – Warzy-
mowo – Ślesin – Konin-Gosławice

2. Droga wodna rzeka Warta (od 
406,6  km do 68,2 km): Konin-Morzy-
sław – Konin – Sławsk – Nadwarciański 
Park Krajobrazowy – Lądek – Ląd – Za-
górów – Ciążeń – Pyzdry – Żerkowsko-
-Czeszewski Park Krajobrazowy – Cze-
szewo  – Dębno  – Nowe Miasto nad 
Wartą – Gogolewo – Kotowo – Śrem – 
Jaszkowo  – Rogalin  – Rogaliński Park 
Krajobrazowy – Rogalinek – Puszczyko-
wo – Poznań – Czerwonak – Owińska – 
Biedrusko – Oborniki – Stobnica – Obrzyc-
ko – Wronki – Sieraków – Sierakowski Park 
Krajobrazowy – Międzychód – Skwierzyna 

3. Droga wodna rzeka Noteć (od 
226,1 km do 38 km): Santok – Drezden-
ko – Krzyż Wielkopolski – Drawsko – Wie-
leń – Czarnków – Ujście 

4. Droga wodna Kanał Bydgoski – Noteć: 
Łabiszyn – Barcin – Pakość – Kruszwica 

Cała trasa Pętli jest dostępna dla jed-
nostek o zanurzeniu do 60 cm, szeroko-
ści do 4 m i długości do 40 m. Ograni-
czenia te są szczególne istotne dla tych, 

którzy korzystać będą ze śluz na Noteci 
Górnej. Większe jednostki pływają jedy-
nie na dolnej Warcie i Noteci oraz odcin-
ku Konin – Kruszwica.

Choć przyjmuje się, że szlak zaczy-
na się i kończy w Santoku, to wyruszyć 
w rejs można w dowolnym miejscu Pętli, 
gdzie uda się zwodować łódź. Wodniacy 
uważają, że ze względu na stosunkowo 
mocny prąd Warty wygodniej jest płynąć 
Wartą z prądem, zaś Notecią – pod prąd, 
jednak decyzje o kierunku trasy należą 
ostatecznie do kapitana łodzi.

1   Żeglarze na Jeziorze Ślesińskim, 
fot. arch. WOT

2   Kajakarze na szlaku, fot. arch. WOT
3   Warta, widok z jachtu motorowodnego, 

fot. arch. WOT
4   Narty wodne na Jeziorze Ślesińskim, 

fot. arch. WOT
5   Turystki na Jeziorze Ślesińskim, fot. arch. WOT

PoznańPoznań
Czerwonak

Śrem

Ląd
Konin

Ślesin

Nowe Miasto nad Wartą

Oborniki
Zielonagóra

Drawsko Czarnków

Wronki
Sieraków

Międzychód

Wielka Pętla Wielkopolski
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Szlak jest oznakowany i  w dużej 
mierze przygotowany na przyjmowa-
nie wodniaków. Z drugiej jednak stro-
ny ciągle jest jeszcze zagospodarowy-
wany, bowiem korzyści ze znalezienia 
się na jego trasie zaczyna rozumieć co-
raz więcej władz samorządowych i or-
ganizatorów turystyki. Powstają więc 
nowe miejsca do cumowania i slipowa-
nia łodzi, małe przystanie, ale i przy-
stanie z prawdziwego zdarzenia, takie 
jak w Koninie, Lądzie, Śremie, Czarn-
kowie czy Czerwonaku. Znajdziemy 
w nich wszystko, co potrzebne jest 
turyście  – miejsce do slipowania ło-
dzi, dostęp do prądu i wody (także na 
kei), prysznice i  toalety, miejsca bi-
wakowe, rekreacyjne, ofertę gastrono-
miczną... W wielu tych miejscach można 
nie tylko zacumować własną łajbę, ale 
i łódź czy kajak na rejs po Pętli wy-
pożyczyć. W sezonie w wielu przysta-
niach organizowane są różnorodne im-
prezy turystyczne. 

Wodna infrastruktura Wielkiej Pę-
tli Wielkopolski została dostosowana 

również do potrzeb kajakarzy. Czytelny 
system oznakowania i gęsta sieć stanic 
kajakowych, często znajdujących się przy 
obiektach atrakcyjnych turystycznie, uła-
twiają zaplanowanie rejsu.

W zależności od czasu i tego, co chce 
się zobaczyć także na lądzie, wodniacy 
mogą wybierać poszczególne odcinki tra-
sy, zawsze znajdując na nich wiele atrakcji. 
A czekają na nich malownicze parki krajo-
brazowe, obszary Natura 2000 oraz zabytki. 

W Koninie warto nie tylko pospace-
rować Bulwarami Nadwarciańskimi, ale 
zajrzeć także na starówkę. I zatrzymać 
się na chwilę przy gotyckim kościele pw. 
św. Bartłomieja, z przełomu XIV i XV wie-
ku. W jego wnętrzu znajdziemy wyposaże-
nie pochodzące z różnych epok – od goty-
ku po rokoko. Ale najbardziej intrygujący 
zabytek stoi przed świątynią. To romański 
słup – najstarszy znak drogowy w Polsce, 
ustawiony w 1151 roku w połowie drogi 
między Kaliszem a Kruszwicą. 

W Lądzie nad Wartą z daleka już widać 
kościół i klasztor, które pozostały po cy-
stersach sprowadzonych tu w XII wieku 
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1   Przystań Pyzdry, fot. arch. WOT
2   Święto Noteci, przystań w Czarnkowie, 

fot. arch. OSIR Czarnków
3   Marina w Czerwonaku, fot. arch. WOT
4   Marina w Czarnkowie, fot. arch. WOT 
5   Spływ kajakowy rzeką Wartą. Poznań, 

fot. P. Skórnicki

przez Mieszka Starego. Ten najwspanial-
szy zespół pocysterski w Wielkopolsce 
wpisany jest na Listę Pomników Historii. 
Obecna świątynia pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych i św. Miko-
łaja, zwieńczona wspaniałą kopułą projek-
tu Pompeo Ferrariego, i klasztor (z dawną 
Salą Opacką, zdobioną potężnym plafonem 
pędzla Adama Swacha) pochodzą z czasów 
barokowej przebudowy. Obok znajduje się 
oratorium św. Jakuba Apostoła z cennymi, 
średniowiecznymi freskami. 

Ci wodniacy, którzy zacumują w Śremie, 
mogą zaraz po zejściu na ląd wybrać się 
na spacer ciągnącą się niemal przez 2 km 
promenadą. To ulubione miejsce spacerów 
mieszkańców miasta, ale także ciekawych 
wydarzeń kulturalnych i... zaskakujących 
spotkań – na promenadzie ustawiono dwie 
ławki-pomniki z rzeźbami związanych ze 
Śremem wybitnych Wielkopolan: ks. Pio-
tra Wawrzyniaka i prof. Heliodora Święcic-
kiego. Będąc w Śremie, warto też zajrzeć 
do późnogotyckiej fary pw. Najświętszej 
Maryi Panny Wniebowziętej oraz do ko-
ścioła pofranciszkańskiego, w którym na 
uwagę zasługuje barokowa ambona mająca 
kształt łodzi Piotrowej z zarzuconą siecią. 

Z Czerwonaka można natomiast zrobić 
wyprawę do bardzo atrakcyjnego zarów-
no przyrodniczo, jak i historycznie (szlak 

1   Widok od strony Warty na kościół NMP 
Wniebowziętej w Śremie, 
fot. P. Skórnicki 

2   Cysterski Szlak Rowerowy, 
fot. A. Kaleniewicz. Arch. WOT

3   Marina w Czarnkowie, fot. arch. WOT
4   Poznań, Ostrów Tumski, fot. A. Liebert
5   Żegluga rzeką Wartą, fot. arch. 

zegluganawarcie.pl
6   Fontanna i ratusz na rynku w Śremie, 

fot. P. Skórnicki 

kościołów drewnianych) Parku Krajobra-
zowego Puszcza Zielonka.

W Czarnkowie warto pospacerować po 
centrum miasta, na rynku przyjrzeć się 
rzeźbie pochodzącego stąd kronikarza 
Janka z Czarnkowa i zajrzeć do XVI-wiecz-
nego kościoła pw. św. Marii Magdaleny.
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Najważniejsze informacje o dostępności szlaku 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, o stanach wód, 
remontach, awariach, parametrach śluz i godzinach 
ich otwarcia, są na bieżąco aktualizowane na stronie 
internetowej:
www.poznan.rzgw.gov.pl 

Więcej o Wielkiej Pętli Wielkopolski:
www.wielkopolska.travel, www.wielka-petla.pl
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ŻEGLARSTWO 
I KAJAKARSTWO
Wielkopolska, hojnie obdarzona rzekami 
i jeziorami, jest doskonałym miejscem 
do uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa. 
Wyrosłe nad ich brzegami keje, przysta-
nie, wypożyczalnie sprzętu oraz mariny 
ułatwiają wypoczynek na wodzie. 

Do najlepszych akwenów, na których 
można żeglować, należą jeziora: Po-
widzkie, Kaliszańskie, Dolskie Wielkie, 
Dominickie, Kierskie, Chrzypsko Wiel-
kie, jeziora wągrowieckie (Durowskie, 
Rgielskie, Kobyleckie), konińskie (Śle-
sińskie, Mikorzyńskie i  Pątnowskie) 
oraz Zalew Szałe i Zalew Gołuchowski. 
Dobre warunki mają też jeziora w Śre-
mie, Wolsztynie i Zbąszyniu. 

Jezioro Powidzkie leżące na Pojezie-
rzu Gnieźnieńskim, w Powidzkim Parku 
Krajobrazowym, to największe jezio-
ro w Wielkopolsce, o powierzchni po-
nad 1200 ha. Ma długą i urozmaiconą 
linię brzegową. Jest popularne zarów-
no wśród żeglarzy turystycznych, jak 
i regatowych. Żeglarskie bazy z wy-
godnymi kejami, miejscami do slipowa-
nia i cumowania łodzi znajdują się m.in. 
w Powidzu, Przybrodzinie, Giewartowie 
i Kosewie. Jezioro Powidzkie chwalą 

także miłośnicy windsurfingu i kitesur-
fingu, a także płetwonurkowie. 

Dobre warunki wietrzne do uprawia-
nia żeglarstwa i windsurfingu ma Jezio-
ro Kaliszańskie (290 ha) na Pojezierzu 
Chodzieskim. Korzystają z tego zarów-
no zaawansowani wodniacy, jak i ci, któ-
rzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej 
dziedzinie. W Kamienicy działają ośrodki 
prowadzące zarówno kursy windsurfingu, 
jak i żeglarskie. 

Prosta linia brzegowa, owalny kształt 
bez zatok i cypli ograniczających żeglo-
wanie sprawia, że Jezioro Dolskie Wielkie 
(Pojezierze Krzywińskie), choć jest niedu-
że (192 ha), to jednak ma dobre warunki 
do uprawiania tego sportu. Silne zachodnie 
oraz południowo-zachodnie wiatry tworzą 
też bardzo dobre warunki dla windsurfin-
gu, a w mroźne zimy – nawet icesurfingu.

Nad otoczonym sosnowymi lasami Je-
ziorem Dominickim (344 ha), najwięk-
szym akwenem Pojezierza Leszczyńskiego, 
rozsiadły się ośrodki wczasowe i centra 
sportów wodnych – głównie w Boszko-
wie i Dominicach. Na jeziorze można upra-
wiać prawie wszystkie dyscypliny sportów 
wodnych. Wytyczone stąd szlaki żeglar-
skie i kajakowe prowadzą w najpiękniejsze 
zakątki Przemęckiego Parku Krajobrazo-
wego, na terenie którego leży to jezioro. 

Spośród czterech jezior znajdujących 
się w granicach Poznania największe jest 
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W Pile nad Zalewem Koszyckim spoty-
kają się miłośnicy sportów wodnych, m.in.  
windsurfingu i żeglarstwa. Jest to również 
stały punkt tras spływów kajakowych.

Sporo ciekawych tras Wielkopolska ofe-
ruje kajakarzom. Pływanie po jej rzekach 
i jeziorach ukazuje uroki krajobrazowe re-
gionu, pozwala poznać jego przyrodę, ale 
i ciekawe miejsca historyczne. 

Oto kilka najciekawszych szlaków 
kajakowych:

Rzeka Wełna 
To jeden ze szlaków wodnych w Wielko-
polsce o najbardziej urozmaiconym prze-
biegu (prowadzi z Jeziora Wierzbiczań-
skiego koło Gniezna, przez Wągrowiec, 
Rogowo do Obornik  – 95 km). W  dol-
nym biegu Wełna przecina trzy rezer-
waty przyrody – „Wełna”, „Promenada” 
i  „Słonawy” (ichtiologiczny). Najatrak-
cyjniejszy dla kajakarzy jest odcinek rze-
ki między Rogoźnem a Obornikami, gdzie 

jej nurt przyspiesza tak, iż rzeka nabie-
ra charakteru górskiego potoku. Na tym 
odcinku Wełna nie zamarza nawet zimą, 
dzięki czemu można tu organizować spły-
wy kajakowe przez cały rok.

Rzeka Rurzyca 
Płynąca przez lasy rzeka łączy jeziora 
Krępsko Duże, Trzebieszki, Krępsko Wyż-
sze, Krępsko Średnie, Dąb. Szlak jest do-
stępny nawet dla początkujących kajaka-
rzy, a jego głównym atutem są niezwykłe 
walory przyrodnicze. A że rzeką tą pływał 
Karol Wojtyła, szlak wiodący Rurzycą na-
zwano imieniem Jana Pawła II. Jego postać 
upamiętnia także tablica nad brzegiem je-
ziora Krępsko Średnie. 

Rzeka Drawa 
Szlak wiodący ze Starego Drawska do 
Krzyża (179 km) zaliczany jest do naj-
ciekawszych szlaków kajakowych w Polsce, 

ale najlepiej pływać nim na wybranych od-
cinkach, bowiem rzeka przepływa przez 
poligon wojskowy w Drawsku, na który 
wstęp jest zabroniony. Rzeka ma miejsca-
mi rwący nurt (zwłaszcza między Draw-
nem a Kamienną), co wymaga od kajakarzy 
sporych umiejętności. Uważać trzeba też 
na zwalone w nurt rzeki drzewa, które na 
terenie Drawieńskiego Parku Narodowego 
nie są usuwane.

Szlak Konwaliowy 
Liczący 41 km szlak, zaczynający i koń-
czący się w Przemęcie, a wiodący m.in. 
przez Wyspę Konwaliową, zaliczany jest 
do najpiękniejszych szlaków kajakowych 
w Polsce. Trasa prowadzi wodami kilku-
nastu jezior Przemęckiego Parku Krajo-
brazowego połączonych ze sobą kanałami 
lub rowami. Jego nazwa wzięła się od re-
zerwatu przyrody na Wyspie Konwaliowej 
na Jeziorze Radomierskim, którą porasta 
rzadki gatunek różowej konwalii. 

1   Wielkopolscy kajakarze, fot. arch. WOT
2   Rezerwat Wyspa Konwaliowa. Przemęcki 

Park Krajobrazowy, fot. P. Skórnicki
3   Spływ kajakowy rzeką Wełną, 

fot. P. Skórnicki
4   Wielkopolski kajakarz, fot. arch. WOT

PoznańPoznań
Jez. Powidzkie 

Jez. Kierskie

Jez. Chrzypskie

Jez. Kaliszańskie

Zalew Koszycki

Rurzyca

Drawa

Wełna

Prosna

jeziora wągrowieckie

jeziora konińskie

Jez. Dolskie Wlk.
Jez. Grzymysławskie

Jez. Gołuchowskie
Zalew Szałe

Jez. Dominickie

Jez. Berzyńskie

Jez. Wolsztyńskie
Jez. Błędno

1   Kajakarze na Drawie, fot. arch. WOT
2   Żeglarze na Jeziorze Ślesińskim, 

fot. arch. WOT
3   Żeglarze na Jeziorze Ślesińskim, 

fot. arch. WOT
4   Kajakarze na Drawie, fot. arch. WOT
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Jezioro Kierskie (285 ha). To także je-
den z większych akwenów Pojezierza Po-
znańskiego, w dodatku mający doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych, 
zwłaszcza żeglarstwa. Często organizo-
wane są na nim regaty żeglarskie oraz 
inne imprezy sportowe. A że pomimo osło-
niętych częściowo brzegów wieją tu dość 
silne wiatry, przyciąga ono miłośników 
windsurfingu.

Na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakow-
skim leży tak dużo jezior, że region ten 
nazywany bywa Krainą Stu Jezior. Dla że-
glarzy najciekawsze jest Jezioro Chrzyp-
skie (304 ha), choć jego osłonięte i wyso-
kie brzegi oraz wyspy wymagają od nich 
dużych umiejętności.
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TURYSTYKA 
ROWEROWA
Wielkopolska wzdłuż i wszerz poprze-
cinana jest ścieżkami i  szlakami ro-
werowymi, tworzonymi przez lokalne 
samorządy. Ale ma też Wielkopol-
ska doskonale opracowaną, wytyczo-
ną i oznakowaną sieć szlaków rowero-
wych, z których każdy przekracza 100 
km. To Wielkopolski System Szlaków 
Rowerowych składający się z 9 tran-
sregionalnych tras o łącznej długości 
około 1800 km, umożliwiających dotar-
cie na dwóch kółkach nawet do najdal-
szych zakątków regionu. Prowadzą one 
przez miejsca atrakcyjne krajobrazowo, 
historycznie i kulturowo. Poruszać się 
na nich można zarówno polnymi i leśny-
mi duktami, jak i łatwo przejezdnymi 
drogami, o niewielkim natężeniu ruchu.

Wszystkie szlaki oznakowane są 
zgodnie z  kodeksem drogowym oraz 
instrukcją znakowania PTTK. Jeżdżąc 
nimi można korzystać z tradycyjnych 
map i przewodników, ale także z GPS. 
Ślady gps (tzw. tracki) tras rowero-
wych WSSR można bezpłatnie pobrać 
ze strony internetowej projektu GPSwi-
elkopolska – www.gpswielkopolska.pl 

Czarnków (z XVI-wiecznym kościołem pw. 
św. Marii Magdaleny), Pila (z muzeum Sta-
nisława Staszica). 

Transwielkopolska Trasa 
Rowerowa – odcinek 
południowy (280 km)
O ile północny odcinek TTR obfituje w lasy 
i jeziora, o tyle południowy jest jego prze-
ciwieństwem. Jadąc z Poznania do Siemia-
nic turyści poruszać się będą głównie przez 
bezkresne pola, ale za to na tym szlaku co 
rusz napotykać będą cenne zabytki historii 
i kultury. Dwory, pałace i zamki – w Koszu-
tach, Winnej Górze, Miłosławiu, Śmiełowie, 
Jarocinie, Gołuchowie, Lewkowie, Antoninie, 
sanktuaria i zabytkowe kościoły w Tulcach, 
Środzie Wielkopolskiej, Tursku, Jedlcu, Ka-
liszu, Bralinie... 

Bursztynowy Szlak 
Rowerowy (200 km)
Szlak zaczyna się w Sycowie (woj. dolno-
śląskie), a kończy w Przewozie (woj. ku-
jawsko-pomorskie). Wiedzie przez tereny, 
którymi w czasach rzymskich wędrowali 

1   Na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym fot. arch. WOT
2   W Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka, 

fot. arch. WOT
3   Pałac w Miłosławiu, fot. A. Liebert 
4   Węzeł szlaków rowerowych w Poznaniu, fot. G. Chroszcz
5   Na szlaku, fot. arch. WOT
6   Na szlaku rowerowym w Wielkopolsce, 

fot. A. Kaleniewicz
7   Pałac w Lewkowie, fot. P. Skórnicki
8   Pałac w Rogalinie. Oddział Muzeum Narodowego 

w Poznaniu, fot. P. Skórnicki

Poznański Węzeł 
Rowerowy (PWR) 
To węzeł szlaków rowerowych znajdujący 
się w Poznaniu, u zbiegu ulic Jana Pawła II 
i  arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Wycho-
dzą z niego wszystkie szlaki WSSR (z wy-
jątkiem Ziemiańskiego, Bursztynowego oraz 
Pierścienia dookoła Poznania). Jest tu par-
king dla rowerów, tablice z planem Pozna-
nia (z zaznaczonym przebiegiem szlaków 
rowerowych w granicach administracyjnych 
miasta) oraz mapą województwa wielkopol-
skiego (z zaznaczonym przebiegiem szla-
ków rowerowych w granicach administra-
cyjnych województwa), a także drogowskaz 
rowerowy wskazujący kierunki rozchodzenia 
się poszczególnych szlaków oraz odległo-
ści z PWR do krańcowych punktów szlaków. 

Pierścień dookoła 
Poznania (293 km) 
To najpopularniejszy szlak wśród poznań-
skich cyklistów. Jego oryginalna struktura – 
rowerowego koła z siedmioma szprychami 
(pierścień oraz 7 szlaków łącznikowych, 
wiodących z  centrum Poznania)  – daje 
możliwość zaplanowania kilkunastu, nie-
zbyt długich wycieczek, zaczynających się 
i kończących w Poznaniu. Na jego trasach 
są m.in. parki krajobrazowe (Rogaliński 

i Puszcza Zielonka), Wielkopolski Park Na-
rodowy, zamek w Kórniku i pałac w Roga-
linie, sanktuaria w Tulcach i Dabrówce Ko-
ścielnej czy Muzeum Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

Transwielkopolska Trasa 
Rowerowa – odcinek 
północny (200 km)
Transwielkopolska Trasa Rowerowa została 
tak pomyślana, by łączyła najdalej na pół-
noc i na południe położone miejscowości 
Wielkopolski – Okonek z Siemianicami. Oba 
odcinki tej trasy to w sumie 480 km. Mimo 
tak długiego dystansu trasę pokonuje się 
łatwo, gdyż w większości prowadzi szosami 
o małym natężeniu ruchu samochodowego. 
Ta część TTR, prowadząca z Poznania do 
Okonka wiedzie głównie przez kompleksy 
leśne, w tym Puszczę Notecką, a po drodze 
są m.in. Szamotuły (z zamkiem Górków), 

po bursztyn kupcy znad Morza Śródziem-
nego nad Bałtyk. Dziś wielkopolski odcinek 
bursztynowego traktu wiedzie m.in. przez 
Ostrzeszów, Mikstat, Kalisz, Russów, Ży-
chlin, Konin, Licheń, Ślesin. 

Ziemiański Szlak 
Rowerowy (245 km)
Szlak zaczyna się w Mosinie, a kończy – 
w zależności od wariantu – w Słoninie lub 
Zaorlu. Na jego trasie są ziemiańskie i ary-
stokratyczne rezydencje (Racot, Rydzy-
na, Osieczna, Golejewko, Pakosław, Turew, 
Pępowo), zabytkowe kościoły i klasztory 
(Kościan, Osieczna, Leszno, Krzywiń, Lu-
biń, Święta Góra w Głogówku koło Go-
stynia, Jutrosin), Park Krajobrazowy im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego, a nawet 
skansen filmowy w Cichowie.

PoznańPoznań
Pierścień dookoła Poznania

Transwielkopolska Trasa Rowerowa

Bursztynowy 
Szlak Rowerowy

Ziemiański Szlak Rowerowy

Piastowski Szlak Rowerowy

Nadwarciański
Szlak Rowerowy

Szlak Stu Jezior
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TURYSTYKA KONNA
Wielkopolskę można zwiedzać patrząc na nią także z końskiego 
grzbietu. Atrakcyjne propozycje wypoczynku znajdą tu dla sie-
bie zarówno wytrawni jeźdźcy, jak i ci, którzy dopiero zaczy-
nają „konną edukację”. I to nie tylko w ośrodkach jeździeckich, 
ale także w wielu gospodarstwach agroturystycznych, które co-
raz częściej mają w swojej ofercie możliwość korzystania z jaz-
dy konnej, a także jej nauki. Obok małych ośrodków działają tu 
też duże centra jeździeckie, by wspomnieć choćby Centrum Hi-
piki Jaszkowo, Folwark konny Hermanów czy Pałac Baborówko.

Miłośnicy turystyki konnej znajdą w Wielkopolsce znakowane 
szlaki konne, stadniny od lat pielęgnujące tradycje hodowlane 
oraz stajnie wyróżniające się ciekawą, bogatą ofertą. A także 
miejsca, które warto odwiedzić w czasie wypoczynku od siodła. 
Warto też pamiętać, że Wielkopolska słynie ze znanych stadnin 
z długoletnimi tradycjami, które odegrały ogromną rolę w roz-
woju hodowli koni – znaleźć je można w Iwnie, Racocie, Pępo-
wie, Golejewku. Szczególne miejsce na tej mapie zajmuje Sta-
do Ogierów w Sierakowie, którego początki sięgają roku 1828!

Do Wielkopolski warto więc wybrać się na konne wędrówki. 
Podpowiadamy kilka szlaków. 

Wielkopolska Podkowa to szlak liczący 125 km, podzielo-
ny na pięć odcinków, z których każdy może być oddzielną tra-
są. Zaczyna się i kończy w Rokosowie, gdzie wznosi się okazały 
neogotycki zamek otoczony parkiem (obecnie Centrum Integracji 
Europejskiej), a wiedzie przez pola i lasy, ale także przez miej-
scowości, w których warto się zatrzymać, by zobaczyć choćby 
barokowy zespół pałacowo-parkowy z zabytkową stajnią, wo-
zownią i ujeżdżalnią w Pępowie, neobarokowy pałac w Smoli-
cach, neorenesansowy pałac otoczony parkiem krajobrazowym 
w Golejewku, a także tutejszą zabytkową powozownię z kolek-
cją powozów i sań oraz Aleję Zasłużonych Koni. 

Nadwarciański Szlak 
Rowerowy – odcinek 
wschodni (250 km)
Ten odcinek szlaku nadwarciańskiego za-
czyna się w Mosinie, a kończy przy ta-
mie na Jeziorsku. Jego trasa zachwyci 
przede wszystkim miłośników przyro-
dy, bowiem wiedzie aż przez trzy parki 
krajobrazowe  – Rogaliński, Żerkowsko-
-Czeszewski i Nadwarciański, a rozlegle 
nadwarciańskie rozlewiska urzekają uro-
dą oraz ogromnym bogactwem ptaków tu 
żyjących. Na trasie są także zabytki Py-
zdr, Konina i Koła oraz muzeum w Cheł-
mnie nad Nerem, powstałe w miejscu hi-
tlerowskiego obozu zagłady. 

Nadwarciański Szlak 
Rowerowy – odcinek 
zachodni (173 km)
Odcinek zachodni szlaku, podobnie jak 
wschodni, przyciągnie przede wszystkim 
miłośników przyrody. Zaczyna się w Po-
znaniu, a kończy w Międzychodzie. Wio-
sną można się na nim zachwycić śnieżyca-
mi rosnącymi w rezerwacie „Śnieżycowy 
Jar”, a wiosną, latem i jesienią zajrzeć do 

wilków w Stobnicy, powędrować ścież-
ką przyrodniczą Dolina Kończaka czy 
poznawać uroki Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Szlak Stu Jezior (110 km)
Szlak Stu Jezior to z pewnością jedna 
z najciekawszych widokowo tras. Prowa-
dzi z Poznania do Międzychodu, a naj-
piękniejsze jego odcinki wiodą przez 
urokliwe Pojezierze Międzychodzko-Sie-
rakowskie. Na tej trasie zachwyca przede 
wszystkim przyroda (m.in. Sierakowskie-
go Parku Krajobrazowego), ale i miłośni-
cy zabytków znajdą coś dla siebie – np. 
zamek w Szamotułach, XVII-wieczny ko-
ściół w Sierakowie czy gotycką świąty-
nię w Kamionnie. 

Piastowski Trakt 
Rowerowy (104 km)
Szlak Piastowski to jedna z najbardziej 
popularnych tras turystycznych w Pol-
sce. Jej wersja rowerowa zaczyna się 
w Poznaniu i kończy w Izdbach. Malow-
niczy szlak, wiodący wśród pól i pagór-
ków Pojezierza Gnieźnieńskiego, pro-
wadzi turystę po śladach związanych 
z początkami państwa polskiego – Poznań 

z najstarszą polską katedrą i  reliktami 
palatium Mieszka I oraz kaplicy Dąbrów-
ki, Ostrów Lednicki z ruinami palatium 
i kaplicy Mieszka I, Gniezno ze słynnymi 
Drzwiami Gnieźnieńskimi we wspaniałej 
katedrze, Trzemeszno z piękną bazyliką...
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1   Ekspozycja w Parku Etnograficznym 
w Russowie, fot. A. Liebert

2   Stacja doświadczalna Katedry Zoologii 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wilczy 
park w Stobnicy, fot. P. Skórnicki 

3   Zamek w Rydzynie, fot. P. Skórnicki
4   Ratusz na rynku w Ostrzeszowie, 

fot. P. Skórnicki
5   Na szlaku, fot. arch. WOT

1   Neorenesansowy pałac 
w Golejewku, 
fot. A. Liebert

2   Stado Ogierów Sieraków, 
fot. arch. Stada Ogierów 
Sieraków

3   Rajd konny, 
fot. J. Lewiński

4   Ośrodek jeździecki 
Liljówka w Parku 
Krajobrazowym Puszcza 
Zielonka, fot. P. Skórnicki

5   Pałac w Rokosowie, 
fot. P. Skórnicki

6   Pałac w Smolicach, 
fot. P. Skórnicki

Szlak Trzebidzki
Trakt gen. Dezyderego
Chłapowskiego

Szlak Konny Króla Stanisława

Wielkopolska Podkowa
Szlak Konny Doliny Baryczy

Szlak Pałacowy

Szlak Białogórski

Szlak Konwalii

PoznańPoznań
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Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego – 
Szreniawa (marzec – grudzień)
Imprezy w szreniawskich muzeach wpisują się w rytm pór roku, 
świąt i obrzędów z nimi związanych. Do najpopularniejszych należą 
jarmarki: wielkanocny i bożonarodzeniowy, podczas których pre-
zentowane są zwyczaje świąteczne, sprzedaje się wyroby związa-
ne ze świętami i organizuje warsztaty przygotowywania okolicz-
nościowych świątecznych ozdób. W sierpniu w Szreniawie odbywa 
się „wesele polskie”. Prawdziwa młoda para, w ludowych strojach, 
bierze ślub w kościele w Komornikach, wesele odbywa się w mu-
zeum, a jego część folklorystyczna dostępna jest dla turystów. 

Ogólnopolski Rajd Pojazdów 
Zabytkowych – Rydzyna (maj)
Uczestniczyć w nim może każdy, kto na rajd przyjedzie samo-
chodem lub motocyklem mającym minimum 25 lat. Licząca około 
60 km trasa w okolicach Leszna i Rydzyny wiedzie przez miej-
sca atrakcyjne turystycznie. Impreza kończy się wielką galą na 
leszczyńskim rynku połączoną z prezentacją załóg, plebiscy-
tem na najbardziej stylową załogę i najlepiej utrzymany pojazd.

Parada parowozów – Wolsztyn (maj)
Na początku maja w Wolsztynie odbywa się Parada Parowozów, 
na którą zjeżdżają zabytkowe parowozy z całej Europy. Te po-
kazy przyciągają miłośników kolei z Polski i ze świata, a wśród 
atrakcji są przejażdżki pociągami ciągniętymi zabytkowymi pa-
rowozami i widowisko „Światło – para – dźwięk”.

Wielkopolski Konkurs Sygnalistów 
Myśliwskich – Goraj (maj)
To jeden z najstarszych konkursów gry na rogach myśliwskich 
w Polsce, będący jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskie-
go Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”. Towa-
rzyszą mu przeglądy rodzinnych zespołów sygnalistów myśliw-
skich, konkurs wabienia jeleni oraz pokaz psów ras myśliwskich.

Festiwal Kultury Słowiańskiej 
i Cysterskiej – Ląd nad Wartą (czerwiec) 
Wykłady popularno naukowe, wystawy archeologiczne, prezentacje 
multimedialne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale tak-
że koncerty, inscenizacje historyczne i spektakle teatralne składa-
ją się na bogaty program festiwalu odbywającego się od 2005 roku 
na terenie i w otoczeniu zrekonstruowanego wczesnośredniowiecz-
nego grodu oraz w klasztorze w Lądzie. Podczas tych spotkań nie 
brak także pokazów dawnych walk i rzemiosł. 

Jarmark Archeologiczny na Zawodziu 
– Kalisz (czerwiec)
Ziołolecznictwo i kuchnia średniowieczna, przymierzalnia strojów 
średniowiecznych, warsztaty tkackie i garncarskie, inscenizacje 

związane z historią tego miejsca to tylko 
niektóre atrakcje corocznych jarmarków 
odbywających się w autentycznej scenerii 
wczesnośredniowiecznego grodziska na te-
renie Rezerwatu Archeologicznego. Te spo-
tkania z przeszłością popularyzują wiedzę 
o życiu przed wiekami, ale i współczesną 
pracę archeologów. 

Kaliski Festiwal Smaków 
(czerwiec)
Kaliski Festiwal Smaków to „najsmaczniej-
sza” impreza organizowana co roku w czasie 
Święta Miasta. Podczas plenerowego festy-
nu producenci żywności prezentują i pod-
dają degustacji, a także sprzedają swoje 
wyroby. I choć festiwal promuje głównie 
kulinarne bogactwo Kalisza i Wielkopolski, 
pojawiają się na nim ze swymi wyrobami 
także wytwórcy z  innych regionów. Obok 
smakołyków dla podniebienia są też spe-
cjały dla ducha – wyroby rzemiosła arty-
stycznego i książki.

Konkurs Muzyki Ludowej – 
Kopanica (czerwiec)
Tradycje muzyki dudziarskiej i koźlarskiej na 
terenie gminy Siedlec sięgają okresu mię-
dzywojennego. W 1937 roku w Kopanicy 
odbył się pierwszy konkurs gry na dudach 
i kozłach, czego dowodem jest zachowany 
oryginalny dyplom przyznany Janowi Ne-
pomucenowi Żokowi z Kaszczoru, obecnie 

Szlak Konny Doliny Baryczy liczy 
aż 415 km, łącząc gminy leżące zarówno 
na terenie województwa wielkopolskie-
go, jak i dolnośląskiego. Urokliwe stawy, 
mokradła, lasy, pola i  łąki Parku Krajo-
brazowego Dolina Baryczy są prawdzi-
wym rajem dla miłośników przyrody. A i 
ci, którzy szukają śladów przeszłości, 
też wiele atrakcji tu znajdą, by wspo-
mnieć choćby pałac myśliwski w Anto-
ninie, gdzie u księcia Antoniego Radzi-
wiłła bywał Fryderyk Chopin. Na szlaku 
wydzielono szcześć pętli (Milicka, Piotr-
kosice, Potasznia, Przygodzicka, Twardo-
góra, Żmigród), które z kolei mają jesz-
cze kilka wariantów. 

Dwa warianty Szlaku Konnego Kró-
la Stanisława biegnącego w okolicach 
Leszna poprowadzą turystów przez miej-
sca związane z królem Stanisławem Lesz-
czyńskim. Obie rozpoczynają się i koń-
czą się w Trzebidzy. Pierwsza, licząca 
155 km, prowadzi przez Racot, Witosław, 
Rydzynę i Jeziorki. Druga, licząca 205 km, 
przez Racot, Witosław, Rokosowo, Rydzy-
nę i Przybyszewo. Najwspanialsza na tra-
sie jest Rydzyna, w której zachował się 
unikatowy w Polsce i jeden z nielicznych 
w Europie barokowy układ urbanistyczny 
wiążący miasto z rezydencją magnacką. 

Od końca XVII wieku do 1738 roku była 
ona w rękach Leszczyńskich, a następ-
nie (do początku wieku XX)  – Sułkow-
skich. Dzisiejszy kształt barokowe-
mu zamkowi z końca XVII wieku nadały 
trzy  XVIII-wieczne przebudowy. Warto 
też zajrzeć do pałaców w Racocie, Ro-
kosowie, Przybyszewie oraz Witosławiu 
(tu można poddać się apifitoterapii). 

Liczące od 17 do 40 km szlaki: Pałaco-
wy, Trzebidzki, Białogórski i Konwaliowy 
to szlaki konne Przemęckiego Par-
ku Krajobrazowego. Są bardzo urokli-
we krajobrazowo, a także atrakcyjne przy-
rodniczo (Wyspa Konwaliowa na Jeziorze 
Radomierskim) i historycznie. Można na 
nich zajrzeć do pocysterskich świątyń 
w Wieleniu, Kaszczorze i Przemęcie, ale 
także do Zagrody u rzeźbiarza w Górsku, 
by podziwiać unikatową Galerię Ptaków 
Przemęckiego Parku Krajobrazowego wy-
rzeźbioną przez Mariana Murka, który sły-
nie także z tworzenia płaskorzeźb ze sce-
nami z „Pana Tadeusza”.
Trakt gen. Dezyderego Chła-

powskiego o długości 120 km wiedzie 
w dużej mierze przez dawne posiadłości 
rodziny Chłapowskich w  okolicach Ko-
ściana, Krzywinia, Dolska i Pępowa. Trakt 
składa się z trzech szlaków oraz kilku pę-
tli umożliwiających zaplanowanie różnych 

wariantów tras. Są na nich m.in. pałac 
w Turwi, przebudowany na początku XIX 
wieku przez Dezyderego Chłapowskiego, 
generała i twórcę nowoczesnego polskie-
go rolnictwa, pałac w Kopaszewie, w któ-
rym w 1831 roku gościł Adam Mickiewicz, 
czy XVIII-wieczny pałac w Racocie księcia 
Antoniego Barnaby Jabłonowskiego, u któ-
rego bywali m.in. książę Józef Poniatow-
ski, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki 
(w 1928 roku w Racocie powstała, istnie-
jąca do dziś, Państwowa Stadnina Koni).
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Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
www.muzeum-szreniawa.pl

Automobilklub Leszczyński  
www.automobilklub.leszno.pl 
Zamek w Rydzynie 
www.zamek-rydzyna.com.pl

PKP Cargo – Parowozownia Wolsztyn 
www.parowozowniawolsztyn.pl 
www.parowozy.com.pl

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie 
www.klodawa.wlkp.pl

Zespół Szkół Leśnych w Goraju 
www.zsl-goraj.cil.pl

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
www.muzarp.poznan.pl 
www.festiwal-lad.pl

Rezerwat Archeologiczny – Kaliski 
Gród Piastów  
www.muzeum.kalisz.pl

Urząd Miejski w Kaliszu 
www.kalisz.pl

1   Rajd konny, fot. J. Lewiński
2   Jazda konna, Morasko, Poznań, 

fot. P. Skórnicki
3   Wnętrze zamku w Rydzynie, 

fot. A. Liebert
4   Jazda konna, Morasko. Poznań, 

fot. P. Skórnicki
5   Ratusz na rynku w Kościanie, 

fot. P. Skórnicki
6   Pałac w Przybyszewie, fot. P. Skórnicki
7   Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela 

w Przemęcie, fot. A. Liebert 

1   Parada Parowozów w Wolsztynie, 
fot. arch. WOT

2   Festiwal Kultury Słowiańskiej 
i Cysterskiej – Ląd nad Wartą, 
fot. P. Skórnicki 

3   Festiwal Kultury Słowiańskiej 
i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, 
fot. A. Mizgalska. Arch. LOT „Marina”
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Międzynarodowe Chodzieskie 
Warsztaty Jazzowe Cho-Jazz 
(lipiec/sierpień)
Od ponad 40 lat, na przełomie lipca i  sierpnia 
młodzi ludzie kochający jazz spotykają się 
z mistrzami tego gatunku. Po zajęciach, wieczorami, 
uczniowie i mistrzowie koncertują przed chodzieską 
publicznością, a nocami biorą udział w jam session. 

Strefa Militarna – Podrzecze 
(lipiec)
Strefa Militarna to coroczne spotkanie miłośników 
historii militarnej. Uczestniczą w niej grupy rekon-
strukcyjne zajmujące się historią wojskowości pol-
skiej i obcej od czasów średniowiecza do XX wieku 
oraz właściciele pojazdów historycznych. Strefa jest 
największym zlotem środowisk odtwórczych zajmu-
jących się XIX i XX wiekiem w Polsce – bierze w niej 
udział kilkuset uczestników. 

Warkocz Magdaleny – Poznań 
(lipiec)
Co roku, podczas festynu na dziedzińcu Urzędu Mia-
sta, poznanianki rywalizują w konkursie na najdłuż-
szy warkocz (w kategoriach: dziewczynki i kobiety 
dorosłe). To nawiązanie do tradycji przedstawiania 
św. Marii Magdaleny z długimi włosami oraz pretekst 
do promocji poznańskiej fary, której jednym z pa-
tronów jest ta święta. 

Wągrowiecki Festyn Cysterski 
(lipiec)
O związkach cystersów z Wągrowcem przypomina 
organizowany tu co roku Festyn Cysterski. Rozpo-
czyna go przemarsz przez miasto korowodu postaci 
historycznych, wśród których znajduje się odtwór-
ca roli opata zakonu, który na czas trwania festy-
nu przejmuje od burmistrza Wągrowca symboliczne 
klucze do miasta. W programie są też pokazy daw-
nych rzemiosł, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, 
archeologiczno-historyczne sesje popularnonauko-
we, zwiedzanie klasztoru i kościoła pocysterskiego 
z przewodnikiem, a także koncerty. 

Dzień Spieczonego Bliźniaka 
w Czarnkowie (sierpień)
Po upalnym lecie spieczone słońcem bliźniaki przy-
jeżdżają do Czarnkowa, by wspólnie się bawić, spo-
tkać i poznać inne pary bliźniąt, a później w ich gro-
nie pożegnać wakacje i  lato. Tradycyjnie podczas 
„Dnia Spieczonego Bliźniaka” rodzeństwa fotografu-
ją się, paradują po mieście i uczestniczą w konkur-
sie „Jak dwie krople wody”. 

Jarmark Chmielo-Wikliniarski 
w Nowym Tomyślu (sierpień)
Jarmark to najważniejsza impreza w Nowym Tomyślu, 
od lat przyciągająca nie tylko Wielkopolan, ale tak-
że gości z zagranicy. Podczas tej imprezy podziwiać 
można kunszt rzemieślników wyplatających z wikli-
ny różnorodne przedmioty, kibicować im w plecion-
karskich konkursach, a także kupić atrakcyjne wy-
roby z wikliny. 

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Country – Wolsztyn 
(sierpień)
Promowanie czystej muzyki country i ekologicznej 
czystości Wolsztyna legło u podstaw nazwania – 
odbywającego się w Wolsztynie od 2010 roku – mu-
zycznego festiwalu właśnie Festiwalem „Czyste Co-
untry”. Uczestniczą w nim znani muzycy country 
z Polski, Europy i USA, ale także promowani są ar-
tyści młodego pokolenia i ich pierwsze dokonania. 

znajdujący się w Muzeum Instrumentów 
Muzycznych w  Poznaniu. Po 66 latach 
przerwy, w czerwcu 2003 roku reakty-
wowano Konkurs Muzyki Ludowej, któ-
ry od tamtego czasu odbywa się co roku, 
w czerwcu, w Kopanicy. Popularyzuje on 
koźlarskie i dudziarskie tradycje wykony-
wania muzyki ludowej, a także sposób wy-
twarzania tych instrumentów.

Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny 
„Bukowińskie Spotkania” 
– Piła (czerwiec)
Leżąca na pograniczu ukraińsko-rumuń-
skim Bukowina przez wieki była wielokul-
turowym regionem zamieszkanym przez 
Żydów, Niemców, Polaków, Węgrów, Ro-
sjan, Ormian i Romów. Ideą „Bukowińskich 
Spotkań” w Pile i Jastrowiu (po II woj-
nie światowej zamieszkało w nich wie-
lu emigrantów z Bukowiny) jest ochro-
na bukowińskiego folkloru i  integracja 
wszystkich narodowości zamieszkujących 
region Bukowiny w przeszłości i obec-
nie, w czym pomagają m.in. prezentacje 
folklorystyczne. 

Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Tańca – Konin 
(czerwiec)
Po raz pierwszy młodzi tancerze zjecha-
li do Konina w 1979 roku, a w 1984 roku 
do festiwalu tańca dołączyła piosenka. 
Teraz uczestniczą w nim wokaliści i tan-
cerze – amatorzy z Polski i Europy. Ich 
popisy podziwiać można m.in. w grupach 

tańca towarzyskiego, disco dance, disco 
show, disco freestyle, break dance, hip-
-hop, funky i electric boogie. 

Noc Kupały – Muzeum 
Pierwszych Piastów na 
Lednicy (czerwiec)
Puszczanie na wodę wianków, które wcze-
śniej można było samemu upleść z dostęp-
nych na festynie gałązek i kwiatów, to je-
den z elementów Nocy Kupały na Lednicy. 
Nade wszystko to jednak okazja do poznania 
pradawnych obrzędów związanych z letnim 
przesileniem. Przybliża je m.in. widowisko 
nawiązujące do obrzędów dawnych Słowian, 
opowieści oraz warsztaty z nimi związane.

Odlotowy Festyn 
Grzybowy – Drawsko 
(czerwiec)
Koncerty z udziałem miejscowych zespo-
łów i zaproszonych artystów, wspólne za-
bawy i gry sportowe oraz korowód dzie-
ci przebranych za grzyby składają się na 
program festynu odbywającego się pod 
hasłem „Grzyby, las wokół nas” w Draw-
sku. Najważniejszy podczas niego jest 
wybór Króla Grzybobrania – zostaje nim 
osoba, która dostarczy organizatorom naj-
bardziej imponujący okaz grzyba.

Malta Festival Poznań 
(czerwiec/lipiec)
Malta Festival Poznań to najważniejszy 
festiwal teatrów alternatywnych w Polsce. 
Swą nazwę wziął od Jeziora Maltańskiego, 

nad którym niegdyś odbywała się część 
jego spektakli. Teraz prezentowane są one 
w różnych miejscach miasta, w tym w od-
krywanych na ten cel nowych przestrze-
niach (np. w dawnych obiektach przemy-
słowych). Dzisiejsza Malta to nie tylko 
teatr, ale także muzyka, taniec, sztuki 
performatywne, filmy, dyskusje oraz pro-
jekty w przestrzeni miejskiej realizowa-
ne przez młodych artystów. 

Piknik Szybowcowy 
„Leszno. Rozwiń skrzydła” 
(czerwiec/lipiec)
Przeloty samolotem i szybowcem nad mia-
stem, loty balonem, pokazy akrobacji lot-
niczych i szybowcowych, pokazy skoków 
spadochronowych to tylko niektóre atrak-
cje pikniku szybowcowego. 

Jarmark Cysterski – 
Łekno (lipiec)
Odczytanie aktu fundacyjnego klasztoru 
w Łeknie i symboliczne jego przekazanie 
przez Zbyluta przedstawicielowi cyster-
sów rozpoczyna coroczny Jarmark Cy-
sterski w Łeknie. W jego programie są 
pokazy walk przygotowane przez grupy 
rekonstrukcyjne, pokazy dawnych rzemiosł 
i tańców, warsztaty rękodzielnicze, wy-
stępy zespołów artystycznych. 

Jarocin Festiwal (lipiec)
Jarocin był miejscem szczególnym dla miło-
śników muzyki rockowej. Przez lata (a jego 
historia sięga roku 1970) zmieniało się obli-
cze festiwalu i nazwy. Ostatni Festiwal Mu-
zyków Rockowych odbył się w 1994 roku. 
Reaktywowano go w 2005 roku, a sukces 
tego przedsięwzięcia zaowocował corocz-
ną organizacją festiwalu w nowej formule, 
pod nazwą Jarocin Festiwal.

Koronacja królewska – 
Gniezno (lipiec)
Najbardziej widowiskowy jest zawsze 
spektakl nawiązujący do koronacji Bo-
lesława Chrobrego w 1025 roku lub do 
kolejnych królów koronowanych w Gnieź-
nie. I  to on jest magnesem przyciąga-
jącym turystów. Ale wszystko, co dzie-
je się podczas dwudniowej imprezy, ma 
jej uczestników wprowadzić w atmosfe-
rę życia sprzed tysiąca lat. Są więc tur-
nieje łucznicze i średniowiecznych walk, 
pokazy dawnych rzemiosł, koncerty mu-
zyki dawnej i widowiska oparte na pia-
stowskich legendach, ale i na historycz-
nych wydarzeniach. 
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Gminny Ośrodek Kultury 
w Siedlcu  
www.goksiedlec.pl 
Urząd Gminy Siedlec  
www.siedlec.pl

Regionalne Centrum Kultury 
w Pile 
Fabryka Emocji 
www.rck.pila.pl

Koniński Dom Kultury 
www.kdk.konin.pl 
www.festiwaldzieciecy.pl

Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy  
www.lednica.pl

Urząd Gminy w Drawsku 
www.gminadrawsko.pl

Fundacja Malta w Poznaniu 
www.malta-festival.pl

Organizacja Turystyczna 
Leszno – Region
www.leszno-region.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
w Łeknie 
www.gokwagrowiec.pl

Agencja Artystyczna 
„Go Ahead” w Poznaniu 
www.jarocinfestiwal.pl

Miejski Ośrodek Kultury 
w Gnieźnie 
www.koronacjakrolewska.pl

Chodzieski Dom Kultury 
www.chdk.com.pl

Stowarzyszenie Historia 
Militaris w Gostyniu 
www.strefamilitarna.info

Towarzystwo Przyjaciół 
Poznańskiej Fary 
www.fara.archpoznan.org.pl

Muzeum Regionalne 
w Wągrowcu 
www.opatowka.pl 
www.wagrowiec.eu

Miejskie Centrum Kultury 
w Czarnkowie 
www.mck.czarnkow.pl

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 
www.nowytomysl.pl1   Rozkładanie kocy – performance. Festiwal Teatralny 

Malta w Poznaniu, fot. Ł. Cynalewski, 
Agencja Gazeta

2   Festiwal w Jarocinie, fot. T. Kamiński, 
Agencja Gazeta

3   Piknik Szybowcowy w Lesznie, fot. J. Lewiński
4   Strefa Militarna w Podrzeczu koło Gostynia, 

fot. arch. WOT
5   Dzień Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie, 

fot. Ł. Ogrodowczyk, Agencja Gazeta
6   Festyn farny Warkocz Magdaleny w Poznaniu, 

fot. Ł. Cynalewski, Agencja Gazeta
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Noc sobótkowa na śluzie 
w Krostkowie
W noc świętojańską na rzece Noteć, przy śluzie w Krostkowie, 
miejscowe zespoły ludowe prezentują dawne obrzędy sobót-
kowe. Tradycyjnie też na wodę puszczane są wianki, odbywa-
ją się pokazy rękodzieła, a i oferta gastronomiczna nawiązuje 
do dawnych tradycji. 

Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna
Propagowanie turystyki kajakowej wśród poznaniaków to idea 
organizowanych przez klub „Panta rei” cyklicznych, majowych 
spływów na Warcie, na trasie z Puszczykowa do plaży miejskiej 
przy Kontener ART w Poznaniu. W imprezie uczestniczy kilkaset 
osób. Na mecie odbywa się piknik z różnymi atrakcjami i warsz-
taty dla dzieci.

Przystanek I love Śrem
Przystanek I  love Śrem to impreza odbywająca się w ramach 
różnych wydarzeń przygotowywanych na trasie Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. Dwudniowe, wrześniowe spotkanie zdominowane 
jest przez muzykę mającą przyciągnąć ludzi o różnych upodoba-
niach muzycznych i artystycznych. Koncertom towarzyszą kon-
kurencje sportowe oraz atrakcje dla dzieci. 

Spływ kajakowy Ląd – Pyzdry
Regionalny Amatorski Spływ Kajakowy po rzece Warcie, bo tak 
brzmi oficjalna nazwa imprezy, Towarzystwo Turystyki Wodnej 
„Perkoz” organizuje od 2003 roku. Jego trasa, licząca 22 km, 
prowadzi przez malownicze krajobrazy Nadwarciańskiego Par-
ku Krajobrazowego, z mariny w Lądzie do przystani w Pyzdrach. 
Majowy spływ otwierający wodniacki sezon kończy się szanto-
wą biesiadą.

Spływ kajakowy „Szlakiem Śluz 
Wielkiej Pętli Wielkopolski”
Od 2010 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Ko-
ninie organizuje w lipcu spływ kajakowy „Szlakiem Śluz Wielkiej 
Pętli Wielkopolski”. Co roku przebiega on inną trasą, ale zawsze 
jego głównym celem jest promocja walorów turystycznych re-
gionu, a także propagowanie turystyki aktywnej. 

Spływ kajakowy „Warta Tour”
Spływ kajakowy „Warta Tour″ to cykliczna, kilkudniowa impreza 
międzynarodowa, odbywająca się w sierpniu. Organizowana jest 
na rzece Warcie, na różnych odcinkach jej biegu oraz na jej do-
pływach. Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie ciekawych miej-
scowości położonych w pobliżu trasy spływu. 

Święto Noteci w Czarnkowie 
Święto Noteci w Czarnkowie, organizowane w 1. niedzielę sierp-
nia, ma promować rzekę Noteć. Dlatego impreza plenerowa, od-
bywająca się w czarnkowskiej marinie, dotyczy tematyki wod-
nej, a adresowana jest do rodzin. Można podczas niej odbyć rejs 
statkiem wycieczkowym „Władysław Łokietek”, przyglądać się 
wyścigom kajaków i łodzi czy pokazom sprzętu ratowniczego. 
Chętni mogą też wypożyczyć kajaki i łodzie, by wybrać się na 
rejs Notecią. 

Zawody motorowodne w Skulsku
Skulsk na stałe wpisał się na mapę imprez motorowodnych. 
W sierpniu na Jeziorze Skulskim cyklicznie odbywają się moto-
rowodne mistrzostwa Polski i Europy (a nawet świata, 2012 rok) 
w różnych klasach łodzi. Wówczas na jeziorze można oglądać 
zmagania najlepszych zawodników z kraju i zagranicy.

Parada Lokomotyw – 
Międzychód (sierpień)
Raz w roku z kilku miejscowości (m.in. 
Wolsztyna, Poznania, a nawet Legnicy) 
można wybrać się do Międzychodu na Pa-
radę Lokomotyw. Do dyspozycji pasażerów 
tych specjalnych pociągów są zabytkowe 
wagony, a skład zazwyczaj ciągną lokomo-
tywy parowe. Specjalne trasy przejazdów 
przygotowywane są na ten dzień także 
wokół Międzychodu. Docelowym miejscem 
jest zawsze Międzychód, gdzie tego jed-
nego dnia można w jednym miejscu podzi-
wiać kilka parowozów. 

Powrót Króla – Leszno 
i Rydzyna (sierpień)
Można by powiedzieć, że monarcha powraca 
tu zawsze w sierpniu. Impreza „Powrót 
króla” organizowana jest w  Lesznie 
i Rydzynie, z którymi to miastami związany 
był Stanisław Leszczyński, dwukrotnie 
wybierany na króla Polski i dwukrotnie 
zmuszony do abdykacji. W  1738 roku 
Leszczyński sprzedał rodową rezydencję 
w Rydzynie Sułkowskim i wyjechał do 
Francji, gdzie objął w dożywocie księstwa 
Baru i Lotaryngii. I tylko w plenerowej 
imprezie król raz w roku wraca do swych 
rodzinnych stron...

Święto Bamberskie – 
Poznań (sierpień)
W każdą 1. sobotę po 1 sierpnia Towa-
rzystwo Bambrów Poznańskich upamiętnia 

rocznicę podpisania pierwszego kontraktu 
między miastem a przybyłymi z Bamber-
gu osadnikami. Zawsze odczytywany jest 
fragment tego dokumentu, a figurka Bam-
berki stojąca na Starym Rynku w Poznaniu 
zostaje udekorowana kwietnymi girlandami. 
Świąteczne obchody urozmaicane są kier-
maszem wiejskich przysmaków, lokalnymi 
zawodami gry w zośkę, strugania szekla, 
noszenia wody w węborkach na szuńdach 
oraz używania gwary poznańskiej. 

Święto Podgrzybka – 
Rzecin (sierpień)
W programie festynu najważniejsze jest 
zbieranie grzybów połączone z instrukta-
żem, które grzyby wkładać do koszyków, 
a które należy omijać. Są także pokazy 
sprzętu leśnego i środków do transpor-
tu drewna, konkursy drwali, wiedzy przy-
rodniczej, nauka wyplatania koszyków na 
grzyby oraz koncerty.

Międzynarodowy 
Festiwal „Chopin 
w barwach jesieni” – 
Antonin (wrzesień)
Pierwszy festiwal odbył się w 1982 roku 
dla uczczenia 155. rocznicy pobytu Fryde-
ryka Chopina w Antoninie. Od tego czasu 
rozrósł się i rozkwitł, a obok sław piani-
styki występują tu także muzycy grający 
na innych instrumentach. Goszcząc sław-
nych artystów, Festiwal promuje też mło-
dych twórców. 

Wielkie smażenie 
powideł – Mniszki 
(wrzesień)
W wielkich kadziach, na oczach wszyst-
kich uczestników festynu w Mniszkach, 
smaży się powidła. To tradycyjna impre-
za na zakończenie lata. Śliwkowy zapach 
unosi się dokoła, a do kadzi z powidłami 
ustawiają się długie kolejki, by posma-
kować tych pyszności. Podczas festynu 
można poznać zanikające zawody, podzi-
wiać oryginalne sprzęty potrzebne nie-
gdyś do życia na wsi i do pracy na roli 
czy posłuchać koncertów towarzyszących 
festynowi.

Imieniny ulicy Święty 
Marcin – Poznań 
(listopad)
Imieniny ulicy Święty Marcin, najsłynniej-
szej z poznańskich ulic, to jedno z naj-
popularniejszych wydarzeń w Poznaniu. 
Odbywa się zawsze 11 listopada, a go-
ście przybywają nań tłumnie. Rozpoczyna 
się od barwnego korowodu przebierańców 
wiodącego od kościoła pw. św. Marcina do 
dawnego zamku cesarskiego. Na jego cze-
le jedzie przebrany za świętego Marcina 
aktor na koniu, który przy zamku odbiera 
symboliczne klucze do miejskich bram. Im-
prezie towarzyszą liczne koncerty, a po-
znaniacy zajadają się w tym dniu rogala-
mi świętomarcińskimi. 

Międzynarodowy 
Festiwal Pianistów 
Jazzowych – Kalisz 
(listopad)
Międzynarodowy Festiwal Pianistów Ja-
zzowych jest jednym z najważniejszych 
i najstarszych polskich festiwali jazzo-
wych – jego początki sięgają 1974 roku. 
W ciągu trzech dni odbywa się dziewięć 
koncertów głównych, którym towarzyszą 
liczne dodatkowe imprezy, też już mające 
swoje tradycje – m.in. Jazzowe Andrzejki 
czy wystawy fotografii jazzowej. 

Urząd Miejski w Wolsztynie 
www.wolsztyn.pl 
www.country.wolsztyn.pl

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei 
w Poznaniu 
www.iripk.pl 
www.turkol.pl

Organizacja Turystyczna 
Leszno – Region 
www.leszno-region.pl

Towarzystwo Bambrów Poznańskich 
www.bambrzy.poznan.pl

Wroniecki Ośrodek Kultury 
www.wokwronki.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
www.ckis.kalisz.pl
Stowarzyszenie „Wielkopolskie 
Centrum Chopinowskie Antonin” 
www.chopin-antonin.pl

Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej w Mniszkach  
www.mniszki.pl

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu  
www.zamek.poznan.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu  
www.ckis.kalisz.pl

Starostwo Powiatowe 
ul. Wiosny Ludów 1 
64-800 Chodzież 
tel. 67 282 72 61 
www.powiat-chodzieski.pl

Akademicki Klub Kajakowy 
„Panta rei”
os. Stefana Batorego 73/23
60-867 Poznań
zarzad@pantarei.org.pl
www.kajakowa.pl
www.pantarei.org.pl
Adres Klubu: 
Politechnika Poznańska  
DS 2, sala 013 (piwnica) 
al. Jana Pawła II 26  
60-956 Poznań

Śremski Ośrodek Kultury 
ul. Mickiewicza 77 
63-100 Śrem 
tel. 61 283 59 04 
www.sok.srem.pl

Towarzystwo Turystyki 
Wodnej „Perkoz”  
62-310 Pyzdry 
ul. 3 Maja 23  
tel. 63 276 83 13 
www.ttwoerkoz.pyzdry.eu

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Marina” 
ul. Dworcowa 2  
62-510 Konin 
tel. 63 246 32 48 
www.lotmarina.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji Wodnej „Warta”  
Al. Marcinkowskiego 27  
61-745 Poznań  
tel. 61 842 23 12 
www.warta.poznan.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Nowa 8 
64-700 Czarnków 
tel. 67 255 26 95 
www.osir.czarnkow.pl

Urząd Gminy Skulsk 
ul. Targowa 2 
62-560 Skulsk 
tel. 63 268 20 79 
www.gmina-skulsk.pl

1   Festiwal „Chopin w barwach 
jesieni”, fot. arch. CKiS Kalisz

2   Imieniny ulicy Święty Marcin 
w Poznaniu, fot. P. Skórnicki

3   Święto Bamberskie na Starym 
Rynku w Poznaniu, 
fot. P. Skórnicki 

4   Zawody motorowodne w Skulsku, 
fot. arch. UG Skulsk

5   V Spływ Kajakowy Szlakiem Śluz 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, fot. 
A. Mizgalska. Arch. LOT „Marina”
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Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56
it@cim.poznan.pl

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) – Arkadia
61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 96 45
centrum@cim.poznan.pl

CIM – Filia Międzynarodowe Targi Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl

CIM  – Filia Lotnisko Ławica
60-189 Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl

CIM – Filia Dworzec Główny PKP
61-801 Poznań, ul. Dworcowa 2
tel. 61 633 10 16
dworzec@cim.poznan.pl

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

JAROCIN
Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie
63-200 Jarocin, Rynek – Ratusz 1
tel. 62 747 30 68
turystyka@jarocin.pl

KALISZ
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Chodyńskiego 3 
(wejście od ul. Zamkowej)
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl

KONIN
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
kontakt@turystyka.konin.pl

LESZNO
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91
infotur@leszno.pl

NOWY TOMYŚL
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, pl. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
goi@nowytomysl.pl

PIŁA
Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
64-920 Piła, pl. Staszica 1
tel. 67 210 50 00
sekretariat@rck.pila.pl

PUSZCZYKOWO
Centrum Informacji EKOinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83
ekoinfo@puszczykowo.pl

ŚREM
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl

TUREK
Muzeum Miasta Turku – Punkt Informacji 
Turystycznej
62-700 Turek, pl. Wojska Polskiego 1
tel. 63 222 30 86
turystyka@muzeum.turek.pl

WOLSZTYN
Gminne Centrum Informacji
64-200 Wolsztyn, ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl
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www.wielkopolska.travel
www.wielka-petla.pl


