
Wielkopolska
turystyka aktywna

www.wielkopolska.travel

www.wielka-petla.pl

www.wielka-petla.pl 
www.wielkopolska.travel 



Poznań

Poznań

www.wielkopolska.travel
www.wielka-petla.pl

Autor
Koordynacja

Zdjęcia okładkowe

Wykonanie map
Projekt graficzny

Skład 
Druk

Wydawca

Realizacja wydawnicza 

Jacek Łuczak
Teresa Karkowska, Joanna Przybysz
Przejażdżka konna, © Hvat10 | Dreamstime.com;
Żaglówki, fot. arch WOT; Paralotnia © petrmasek | 
iStockphoto.com; Ścieżka rowerowa Wąsowo-Stary 
Tomyśl, fot. M. Książkiewicz; SUP, fot. arch. WOT; 
W parku linowym, fot. arch. WOT; Kajak, fot. arch. 
WOT; Houseboat, fot. arch. WOT
Jan Śmietana
Michał Tincel
Michał Tincel
Comernet sp. z o.o., Lublin

Wielkopolska Organizacja Turystyczna, 
www.wot.org.pl

Amistad sp. z o.o. – Program 
Pl. Na Groblach 8/2, 31-101 Kraków
tel./faks: 12 422 99 22
e-mail: biuro@polskaturystyczna.pl 
www.polskaturystyczna.pl

Wydanie I (dodruk), Poznań 2016
ISBN 978-83-63729-64-6

www.wielka-petla.pl

www.wielkopolska.travel

Pierścień

dookoła

Poznania

Transwielkopolska

Trasa

Rowerowa

Tr
an

sw
iel

ko
po

lsk
a

Tr
as

a
Row

er
ow

a

B
ur

sz
ty

no
w

y 
Sz

la
k 

R
ow

er
ow

y

Ziemiański

Szlak

Rowerowy

Piastowski Szlak

Rowerowy

Nadwarciański
Szlak Rowerowy

Nadwarciański
Szlak Rowerowy

Szlak Stu Jezior

Wielka Pętla      W
ielko

polski

Wielka Pętla Wielkopolski

K
an

ał 
W

ar
ta

–G
op
ło

Noteć

Warta

Poznań

Leszno

Gostyń

Rawicz Krotoszyn Ostrów Wielkopolski

Jarocin

Pleszew

Śrem

Środa
Wielkopolska

Września

Gniezno

Kalisz

Turek

Koło

Konin

Słupca

Ostrzeszów

Kępno

Kościan
Wolsztyn

Grodzisk Wielkopolski

Nowy Tomyśl

Szamotuły

Oborniki

Wągrowiec

Chodzież

Piła

Złotów

Czarnków

Trzcianka

Międzychód



Nie ma wątpliwości, 
że zapanowała moda na turystykę 

aktywną. A Wielkopolska ze swoim kra-
jobrazem, ukształtowaniem terenu, ze swym 

pomysłem na systemową sieć szlaków i bogatą infra-
strukturą doskonale wpisuje się w ten trend.

Wielkopolska jest dla wszystkich, ale i dla każdego z osobna. 
A to dlatego, że nie ma takiej formy aktywnego wypoczynku, z której 

w regionie nie można byłoby skorzystać. Są tu tysiące kilometrów szlaków dla 
piechurów i fanów nordic walkingu, łączące miejsca osobliwej przyrody i bogatej 

historii, także tej związanej z początkami państwa polskiego i chrześcijaństwa w Pol-
sce. Urzeka świetnie skomponowana sieć szlaków rowerowych, zapewniających frajdę 

zarówno miłośnikom górskiej jazdy, jak i wielbicielom spokojnych rodzinnych wycieczek.

Wielkopolska jest prawdziwym zagłębiem turystyki wodnej i sportów na wodzie dzięki 
malowniczym jeziorom oraz rozsianymi na ich brzegach dziesiątkami świetnych ośrod-

ków żeglarskich i windsurfingowych, z nowoczesnymi automatycznymi wyciągami do 
wakeboardingu i do śmigania na nartach wodnych. Skarbem Wielkopolski są rzeki i ka-

nały z licznymi, czasem zabytkowymi śluzami i jazami. To one są główną atrakcją Wiel-
kiej Pętli Wielkopolski, najdłuższego, najwspanialszego i najlepiej zagospodarowanego 

wodnego szlaku w naszym kraju. Wielka Pętla zaspokoi wymagania zarówno kajakarzy 
i wioślarzy, jak i sterników pływających barek czy łodzi motorowych.

Wielkopolska zaskakuje amatorów jazdy konnej znakomitymi ośrodkami i szlakami 
jeździeckimi, zadziwia możliwością uprawiania narciarstwa zjazdowego i biego-

wego. Potrafi też zaaplikować naturalny zastrzyk adrenaliny na ściankach 
wspinaczkowych, wiszących mostach w parkach linowych i torach do 

jazdy terenowej. Ponad Wielkopolskę można wznieść się samolo-
tem, szybowcem czy motolotnią, powrócić bezpiecznie na 

ziemię pod czaszą spadochronu, a potem zejść pod 
wodę z akwalungiem.

Słowem: w Wielkopolsce jest wszyst-
ko, czego dusza zapragnie. 

Aktywna dusza..

Wielkopolska 
centrum 

dynamicznego
wypoczynku
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gdzie napotkamy niemal nietkniętą ludz-
ką ręką przyrodę.

Wspaniałą atrakcją Pętli są inżynieryj-
ne budowle i urządzenia wodne. Pokonując 
szlak, przepływa się pod kilkudziesięcio-
ma mostami. Jednak największe wrażenie 
i frajdę zapewnia 28 śluz i jazów, dzięki 
którym możliwe jest pokonywanie różnic 
poziomów wody bez konieczności przy-
bijania do brzegu, przenoszenia kajaków 
czy transportowania łodzi. Najwięcej ta-
kich atrakcji, cudów techniki inżynierii 
wodnej, jest we wschodniej części Pętli, 
gdzie płynie się m.in. Kanałem Bydgoskim, 

Kanałem Górnonoteckim czy Kanałem 
Warta–Gopło.

Fantastyczne na tym odcinku Pętli są 
także jeziora w okolicy Konina, które za-
chwalają miłośnicy żeglarstwa, windsur-
fingu i skuterów wodnych. Duże, otwar-
te akweny zapewniają  stałe, regularne 
i umiarkowane wiatry – cenione przez że-
glarzy jachtowych i deskowych.

Jeziora to także doskonały obszar do 
nauki i uprawiania nowoczesnych spor-
tów wodnych, które błyskawicznie zy-
skują popularność wśród młodzieży – ki-
tesurfingu, wakeboardingu, narciarstwa 

wodnego czy modnych ostatnio stand-up 
paddle oraz skimboardingu, czyli jeździe 
na desce po płytkich akwenach. W ko-
rzystaniu z tych przyjemności pomagają 
rozsiane przy brzegach konińskich jezior 
przystanie i kluby żeglarskie. Niecodzien-
ną atrakcją zbiorników wodnych w po-
bliżu Konina są również rejsy statkami 
spacerowymi, w  trakcie których moż-
na poznać niebywale malowniczą oko-
licę. Z  kolei specjalne wyciągi umożli-
wiające ślizgi po tafli wody z fikuśnymi 
przeszkodami posiadają ośrodek Wake-
Spot w Owińskach i Ośrodek Wczaso-
wo-Wypoczynkowy „Delfin” w Półwiosku 
Starym nad Jeziorem Mikorzyńskim.

Zaletą Wielkiej Pętli Wielkopolski jest 
to, że łączy polskie drogi wodne z sie-
cią podobnych szlaków po obu stronach 
Starego Kontynentu. Wyjątkowa pod 
tym względem jest rzeka Noteć – jedyne 
śródlądowe połączenie dróg wodnych Eu-
ropy Wschodniej i Zachodniej. 

Wielka Pętla Wielkopolski to nie jedy-
nie określony odcinek do przepłynięcia. 
To także doskonała, wciąż rozbudowują-
ca się infrastruktura przybrzeżna. Miejsc 
na szlaku, w których można śmiało przy-
bić do brzegu, jest kilkadziesiąt. I ciągle 
powstają nowe. Są to świetnie zorgani-
zowane przystanie i mariny, w których 
wszyscy wodniacy znajdą podstawowy 
sprzęt i wygody, łącznie z  niezbędny-
mi urządzeniami do wodowania jachtów 

motorowych, dostępem do energii elek-
trycznej, bieżącej wody, paliwa, toalet, 
internetu, zakątków biwakowych czy sze-
rokiej oferty gastronomicznej. Przy wielu 
przystaniach i marinach można nie tylko 
wypocząć, ale także cieszyć się innymi 
formami aktywności  – wypożyczyć ro-
wer, zagrać w tenisa, siatkówkę plażo-
wą, piłkę nożną, badmintona, pojeździć 
konno, rozpalić ognisko lub zorganizować 
rodzinne grillowanie.

Wyprawa Wielką Pętlą Wielkopolski – 
niezależnie od tego, czy kajakiem, moto-
rówką czy barką – to znakomity pomysł 
na spędzenie wolnego czasu z rodziną lub 
w gronie przyjaciół, to świetne połącze-
nie sportu i wypoczynku. A jeśli dodamy 
do tego niezwykłą przyrodę i cenne za-
bytki, wycieczka stanie się niezapomnia-
ną przygodą.

Oczywiście, nie jest to eskapada na je-
den dzień. Po Wielkiej Pętli można pływać 
tygodniami, wcale się nie nudząc. Dlate-
go taka wyprawa, umiejętnie podzielona 
na odpowiadające turyście odcinki, może 
być propozycją wspaniałych wakacji na 
kilka sezonów.

Na dodatek nie trzeba się martwić 
o sprzęt. Przecież nie każdy ma swój wła-
sny kajak, nie mówiąc już o łodziach mo-
torowych czy pływających barkach. Kaja-
ki, łodzie i barki wypożyczają dziesiątki 
klubów i stowarzyszeń w całej Wielkopol-
sce. Istnieją także czartery komercyjne, 
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Spływ kajakowy, 
wioślarski, długi rejs 
łodzią motorową 
czy barką, a może 
weekend pod żaglami... 
Nie wiesz, co wybrać?

Wybierz Wielką Pętlę Wielkopolski, która pozwala czerpać ra-
dość ze wszystkich tych wodnych form aktywności. WPW to je-
den z najlepszych polskich produktów turystycznych ostatnich 
dekad. To wodny szlak turystyczny na miarę XXI wieku.

To wyjątkowy ring wodny, który tworzą: Warta i Noteć oraz 
system jezior i kanałów, łączących obie te rzeki. Trasa ma łącz-
ną długość blisko 690 km, przebiega przez tereny trzech wo-
jewództw – wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskie-
go. Jest przyrodniczo niezwykle ciekawa. Poruszając się wzdłuż 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, z wysokości kajaka czy łodzi można 
przyjrzeć się wysoczyznom morenowym utworzonym przez lodo-
wiec w okolicy Wielkopolskiego Parku Narodowego i wzdłuż Note-
ci, a także Warty na wysokości Puszczy Noteckiej. Szlak wiedzie 
przez pięć parków krajobrazowych i liczne obszary Natura 2000, 

1   Jezioro Ślesińskie, fot. arch. WOT
2   Jezioro Ślesińskie, fot. arch. WOT
3   Na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski, fot. arch. WOT
4   Marina Czarnków, fot. G. Wójcik
5   Zabytkowa śluza ziemna w Krostkowie, fot. arch. WOT
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Planowanie podróży po Wielkiej 
Pętli Wielkopolski ułatwia mobilny 
przewodnik. Można go bezpłatnie pobrać 
na urządzenia iOS oraz Android ze strony 
www.wielka-petla.pl 

• możliwość samodzielnego 
zaplanowania scenariusza wycieczki na 
podstawie wybranych kryteriów

• informacje o blisko 600 atrakcjach 
turystycznych zlokalizowanych w 
pobliżu szlaku

• informacje praktyczne o bazie 
noclegowej, wypożyczalniach sprzętu 
wodnego, przystaniach, marinach oraz 
imprezach

• funkcja goelokalizacji na mapie



4 5

W
ie

lk
a 

Pę
tl

a 
W

ie
lk

op
ol

sk
i często zlokalizowane przy przystaniach 

i marinach wzdłuż całej Pętli, które ofe-
rują nawet dowóz sprzętu we wskaza-
ne miejsce. A więc – to proste: wystar-
czy wypożyczyć łódź lub kajak i cieszyć 
się rejsem. Tym bardziej, że do sterowa-
nia mniejszymi jednostkami o mocy silni-
ka do ok. 13 koni mechanicznych nie po-
trzeba specjalnych uprawnień.

Wielka Pętla prowadzi przez tereny 
o niezwykle wielkiej różnorodności świa-
ta roślin i zwierząt. Wiele z nich to ga-
tunki rzadkie, których nie sposób spotkać 
w miastach. Samych ptaków można nali-
czyć kilkaset gatunków. Kto wie, czy po-
dróży nie umili dodatkowo bliskie spotka-
nie z bobrem czy wydrą?

Niesłychanie interesujący jest odcinek 
Pętli na Warcie, płynącej przez Pojezie-
rze Międzychodzko-Sierakowskie, zwane 
Krainą Stu Jezior czy nawet Szwajcarią 
Wielkopolską.

Obfitość polodowcowych jezior i silnie 
pofałdowany teren sprawiają, że krajo-
brazy są tu przepiękne. Zjawiskowe pa-
noramy można podziwiać z wielu punk-
tów widokowych. Podobnie pięknie jest 
w okolicy Czarnkowa, gdzie rzeka Noteć 
wije się przez utworzone przez lodowiec 
wzniesienia i pagórki. Cudna jest także 
dolina Warty w okolicach Rogalina, gdzie 
szerokie naturalne rozlewiska i rzeczne 
terasy są domem dla ogromnych starych 
dębów, największego w  Europie skupi-
ska tych wspaniałych wiekowych drzew.

Jednak WPW to nie tylko fantastyczna 
przyroda i cuda natury. To także bezcen-
ne zabytki, historyczne pamiątki, perły 
architektury, niezwykłe dzieła rąk ludz-
kich, stanowiące podstawę dziedzictwa 
narodowego i  chrześcijańskiego. Naj-
większym miastem na szlaku jest Poznań, 
gdzie można zobaczyć Ostrów Tumski 
z katedrą, Starym Rynkiem i niezwykły-
mi muzeami. Warto zatrzymać się w Lą-
dzie czy Owińskach, gdzie ponad prze-
ciętność wybijają się śliczne klasztory 
pocysterskie. Fascynujące kościoły znaj-
dziemy w Śremie, Obornikach, Obrzyc-
ku, Wronkach, Międzychodzie, Wieleniu, 
Czarnkowie, Ujściu czy Pyzdrach. Trze-
ba obejrzeć największą polską bazyli-
kę w  Licheniu, niezwykły, tajemniczy 
słup romański w Koninie i łuk triumfalny 
w Ślesinie, zbudowany na cześć Napole-
ona Bonaparte. Nieszablonową architek-
turą wyróżnia się zamek w Goraju, sto-
jący w otoczeniu lasu w samym sercu 
tzw. Szwajcarii Czarnkowskiej nieopodal 
brzegu Noteci.

Interesujące, że Pętla pomaga tak-
że przybliżyć, odkryć tajemnice histo-
rii regionu. Wiedzie bowiem wzdłuż rzek 
i traktów wodnych, które na przestrzeni 
wieków oddzielały od siebie europejskie 
strefy wpływów. Spory odcinek Noteci 
stanowił naturalną granicę między Rzecz-
pospolitą a niemiecką Rzeszą. Natomiast 
wzdłuż systemu jezior i kanałów koniń-
skich w czasach zaborów przebiegała gra-
nica prusko-rosyjska. W niektórych miej-
scowościach na szlaku Pętli Wielkopolski 

można zobaczyć pamiątki przypomina-
jące o tym fakcie. Są wśród nich słupy 
graniczne.

Wielka Pętla Wielkopolski jest pełna 
uroczych niespodzianek. A są nimi z pew-
nością przeprawy promowe na Warcie 
i Noteci – niezwykła rzadkość na ska-
lę europejską. Promy rzeczne służą nie 
tylko przedostawaniu się osób i pojaz-
dów z jednego brzegu rzeki na drugi, ale 
stały się unikatową atrakcją turystyczną.

Na trasie Pętli znajdziemy wiele miejsc 
noclegowych w dowolnym standardzie – od 
hoteli przez pensjonaty po pokoje gościn-
ne czy pola biwakowe. Sporo jest też go-
spodarstw agroturystycznych, oferujących 
oprócz samego noclegu także inne atrak-
cje: sportowe, rekreacyjne, grzybobranie, 
jazdę konną czy zwiedzanie okolicy.

Wielka Pętla Wielkopolski to nie tylko 
szlak wodny, ale i cykliczne imprezy pro-
mujące turystykę wodną i regiony, w któ-
rych można ją uprawiać. Jedną z nich jest 
odbywające się zwykle w lipcu lub sierp-
niu Święto Noteci, które wspólnie orga-
nizują Miasto Czarnków i   Gmina Draw-
sko. Podczas wodnej fiesty  można wziąć 
udział w regatach kajakowych na Note-
ci, wybrać się w rejs statkiem po rze-
ce, spróbować własnoręcznie zbudować 
tratwę albo zobaczyć pokazy ratownic-
twa wodnego. Jak na imprezę wodniacką 
przystało, w jej trakcie można spróbo-
wać także dań z  ryb, które są łowio-
ne w regionie. Arenami Święta Noteci 
są: przystań Yndzel w Drawsku i Mari-
na Czarnków.

Nową atrakcją turystyczną w  zlew-
ni Wielkiej Pętli Wielkopolski jest Pilska 
strefa aktywności turystycznej obejmu-
jąca ciągi pieszo-rowerowe, trzy przy-
stanie oraz zagospodarowanie rekreacyj-
ne wyspy miejskiej. 

Wyruszając na Wielką Pętlę Wielkopol-
ski, jeszcze przed pierwszym uruchomie-
niem silnika łodzi, warto sprawdzić stan 
głębokości tranzytowej na każdym odcin-
ku szlaku i porównać go z nominalnym za-
nurzeniem jednostki. Z tymi głębokościa-
mi można w łatwy sposób zapoznać się na 

1   Spływ Notecią, fot. arch. WOT
2   Czarterowa łódź motorowa, 

fot. arch. firmy Weekend na wodzie
3   Przystań w Pyzdrach, fot. arch. WOT

1

2

3

stronach internetowych administracji po-
szczególnych odcinków wodnych.

Administratorem dróg wodnych Wielkiej 
Pętli Wielkopolski jest Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Stę-
szewska 1, 61-760 Poznań, tel. 61 856 77 
00, www.poznan.rzgw.gov.pl. Na stronie 
internetowej dostępne są aktualne wa-
runki żeglugowe i hydrologiczne, ważne 
komunikaty, wykaz śluz i ich parametry 
oraz czas pracy, a także adresy i telefo-
ny do jednostek nadzoru wodnego na po-
szczególnych odcinkach szlaku.

Wielka Pętla Wielkopolski oraz mariny 
i przystanie nad nią usytuowane nieustan-
nie obsypywane są nagrodami branży tury-
stycznej, przyznawanymi m.in. przez Za-
rząd Główny PTTK, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Polską Organizację Turystycz-
ną. O tym, czy pochwały te są uzasad-
nione, można przekonać się tylko w jeden 
sposób – wsiąść do łodzi lub kajaka i do-
świadczyć urody Pętli osobiście.

Do zobaczenia na wodzie!
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Wybrane mariny 
i przystanie
Akwen Marina Czerwonak – ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, tel. 
61 646 01 49, tel. kom. 511 660 174, www.akwenczerwonak.pl;
Przystań Binduga – Mściszewo, ul. Poznańska 18, 62-095 Mu-
rowana Goślina, tel. 892 36 40, e-mail: v.szalata@murowana-
-goslina.pl;
Przystań Kowale – ul. Szamotulska 18, 64-400 Oborniki, tel. 
kom. 503 754 656, 501 001 099, www.przystankowale.pl;
Przystań U Agnieszki i Macieja  – Stobnica 15, 64-607 Ki-
szewo, tel. 61 297 19 51, tel. kom. 697 623 418, e-mail: 
maciek-67@o2.pl;
Przystań Zielonagóra koło Obrzycka  – tel. 61  291 30 65, 
www.obrzycko.pl;
Przystań Na Skarpie – ul. Rzeczna, 64-510 Wronki, tel. kom. 
503 571 590, 502 098 698, e-mail: szkutnik2@onet.pl;
Przystań Wronki – teren rekreacyjny Olszynki, ul. Jana Paw-
ła II, 64-510 Wronki; 
Przystań Sieraków – ul. Portowa i Rybacka, Urząd Gminy Sie-
raków, tel. 61 29 53 011;
Agrokeya Chorzępowo – Chorzępowo 79, 64-410 Sieraków, tel. 
61 295 40 31, www.chorzepowo.pl;
Port Międzychód – Stary Port Międzychód, tel. kom. 606 874 136, 
www.motowodniacy.pl;
Marina Yndzel – ul. Łąkowa 28, 64-733 Drawsko, tel. kom. 
535 953 490, www.gminadrawsko.pl/przystan-yndzel;
Marina Czarnków – ul. Rybaki 30, 64-700 Czarnków, tel. kom. 
784 681 214, http://www.czarnkow.pl/marina.html; W
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Przystań w Ślesinie – ul. Napoleona 15b, tel. 63 270 40 48, 
www.termy-slesinskie.com.pl;
Przystań Klubu Żeglarskiego przy KWB „Konin” S.A. w Koni-
nie-Pątnowie – ul. Ślesińska 42, 62-506 Konin, tel. kom. 884 
997 770, www.kzkwb.konin.pl; 
Bulwary Nadwarciańskie Konin – Starówka, wzdłuż ul. Urbanow-
skiej między parkiem Chopina i Trasą Warszawską – Koniński 
Klub Kajakowy i Sportów Wodnych – ul. Z. Urbanowskiej 16, 
tel. kom. 605 897 906; 788 819 746;
Marina Ląd – tel. 63 276 33 07, tel. kom. 507 478 349, www.
marinalad.pl;
Przystań Perkoz – ul. 3 Maja 23, 62-310 Pyzdry, tel. 63 276 83 
13, tel. kom. 608 035 412; www.ttwperkoz.pyzdry.eu;
Marina Pod Czarnym Bocianem – ul. Poznańska 42c, 63-040 Nowe 
Miasto nad Wartą, tel. 61 287 03 40, tel. kom. 668 882 636, 
www.marina-podczarnymbocianem.pl;
Marina Śrem  – ul.  Nadbrzeżna, 63-100 Śrem, tel. kom. 
517 395 600, www.marina-srem.pl;
Przystań Centrum Hipiki Jaszkowo – Jaszkowo 16, 63-112 Brod-
nica, tel. 61 283 75 56, www.centrumhipiki.com;
Przystań UKS Kotwica – ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek, 
tel. kom. 607 507 422, e-mail: kotwicarogalinek@gmail.com;
Przystań Puszczykowo – ul. Stara Niwka, tel. 506 651 200, 
www.puszczykowo.pl;

Wybrane imprezy 
dla wodniaków
Zawody motorowodne w Skulsku (sierpień)
Regaty o Błękitną Wstęgę Ślesina (lipiec, Dni Ślesina)
Regaty o Puchar Wojewody Wielkopolskiego w Ślesinie (sierpień)
Szanty na Wodzie w Ślesinie (sierpień)
Regaty o  Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni PAK Konin 
(wrzesień)
Spływ Kajakowy Szlakiem Śluz WPW (lipiec)
Zimowe Regaty Barbórkowe w Koninie-Pątnowie (listopad)
Zawody motorowodne na rozpoczęcie i zakończenie sezonu 
w Śremie (maj, październik)
Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour, Kruszwica- 
-Poznań (sierpień)
Święto Noteci w Drawsku (lipiec)
Święto Noteci w Czarnkowie (sierpień)
Noc Sobótkowa na Śluzie w Krostkowie (czerwiec)
Pilska Masa Krytyczna Kajakarzy w Pile (maj)
Regaty Smoczych Łodzi w PIle (czerwiec, sierpień)
Regaty Żeglarskie w klasie Optimist o Puchar Grodu Staszi-
ca w Pile (sierpień)

Wybrane oferty czarteru 
łodzi i barek
Żegluga na Warcie – tel. kom. 602 55 67 88, www.zegluga-
nawarcie.pl;
Ravelion – ul. Szamotulska 59a/7, 60-566 Poznań, tel. kom. 
516 726 863, 516 726 864, www.czarternawarcie.pl;
Warta Czarter – ul. Parkowa 22, 62-002 Suchy Las, www.war-
taczarter.pl, biuro@wartaczarter.pl;
Rejsy na Warcie – tel. kom. 600 184 200, www.rejsynawarcie.pl;
Weekend na wodzie ES Motors – ul. Promienista 19, 64-300 
Paproć, tel. kom. 602 603 229, 600 187 073, www.weekend-
nawodzie.pl;
Wakacje na barce – tel. kom. 508 370 048, www.wakacjena-
barce.pl;
Horyzont Joanna Grochowska-Ludzkowska, ul. Powstańców 
Styczniowych 2, 62-510 Konin, tel. kom. 601 997 581, www.
warta-goplo.pl; 

1   MOSiR w Chodzieży, fot. MOSiR
2   Łódź czarterowa, fot. arch. firmy Żegluga na Warcie
3   Windsurfing na Jeziorze Ślesińskim, fot. arch. WOT
4   Marina Pod Czarnym Bocianem, fot. arch. Mariny
5   Zawody motorowodne w Skulsku, fot. UG Skulsk

w tle: Ćwiczenia WOPR na Jeziorze Kierskim, 
fot. FotoPortal Poznań

Szczegółowy wykaz marin, a także wypożyczalni sprzętu wod-
nego znajduje się na stronie internetowej www.wielka-petla.pl.
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Wybrane wielkopolskie jeziora
JEZIORO MALTAŃSKIE
Znakomity, profesjonalny akwen do uprawiania wioślarstwa i kajakarstwa z torem regatowym uznawanym za 
jeden z najpiękniej położonych i najlepszych na świecie. Tor regatowy służy treningowi zawodników zrze-
szonych w klubach, które zapewniają im niezbędny sprzęt. Dla turystów i plażowiczów przeznaczone jest 
kąpielisko, a wokół jeziora znajduje się wiele dodatkowych atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku.

JEZIORO KIERSKIE
Jedno z największych skupisk klubów żeglarskich w Wielkopolsce. Brzeg jeziora usłany jest wręcz przysta-
niami, marinami, pomostami, których właścicielami są uznane i zasłużone kluby jachtowe o wielkich trady-
cjach i osiągnięciach. Jezioro Kierskie dzięki swemu położeniu jest akwenem dość wietrznym, znakomitym 
dla łodzi żaglowych (a w czasie srogich zim także bojerów). Kluby prowadzą kursy na żeglarza jachtowe-
go, sternika jachtowego i kursy motorowodne, po których można uzyskać niezbędne patenty do żeglugi mor-
skiej i śródlądowej.

JEZIORO POWIDZKIE
Jest największym wielkopolskim jeziorem, położonym w sercu Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Cenione 
jest ze względu na czystą wodę, dobrą infrastrukturę i niemal stałe, umiarkowane zachodnie wiatry, lubiane 
zwłaszcza przez windsurferów. Akwen dzięki swej powierzchni przekraczającej tysiąc hektarów znakomicie 
nadaje się do jachtingu. Początkujący w tej dziedzinie znajdą tu kilka szkół żeglarskich.

JEZIORO NIEDZIĘGIEL
Akwen o bardzo urozmaiconej linii brzegowej, dość płytki. Bardzo popularny dzięki ośrodkowi wypoczynkowe-
mu w Skorzęcinie z dużą plażą, molo, wakeparkiem z wyciągiem wakebordowym i wypożyczalnią sprzętu wod-
nego, od kajaków przez łódki po rowery wodne. Na brzegach jest mnóstwo świetnych stanowisk wędkarskich.

JEZIORO DOLSKIE WIELKIE
Przepięknie położone jezioro, otoczone wzniesieniami. Zaletą takiego usytuowania są dość silne suche wia-
try zachodnie, co doceniają amatorzy windsurfingu. Nad jeziorem znajduje się plaża, pomosty, wypożyczalnia 
i dwa miejsca do wodowania sprzętu żeglarskiego.

JEZIORO KALISZAŃSKIE
Leży nieopodal Wągrowca. Jest to jezioro o niskim brzegu, którego nie osłaniają drzewa, a więc nie tłu-
mią podmuchów wiatru. Z tego powodu świetnie nadaje się do żeglowania zarówno w łódkach, jak i na de-
sce. Jezioro jest łatwo dostępne z każdego brzegu a woda w nim szybko się nagrzewa. Dobre warunki dla 
początkujących i zaawansowanych żeglarzy. Dodatkowym atutem jest tu płytki pas przybrzeżny, który uła-
twia windsurferom wejście na deskę. We wsi Kamienica działa ośrodek Wioska Surfera, gdzie można nauczyć 
się pływać na desce lub doskonalić swoje umiejętności.
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JEZIORA KONIŃSKIE
To system połączonych ze sobą trzech jezior rynnowych: Ślesińskiego, Mikorzyńskiego i Pątnowskiego, które 
za pośrednictwem kanału, mają także połączenie z jeziorem Gopło. Na tych akwenach można uprawiać do-
słownie wszystkie rodzaje sportów wodnych: od żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu poprzez kajakarstwo, 
narciarstwo wodne po sport motorowodny i najmłodsze, modne formy aktywnego wypoczynku na wodzie ta-
kie jak stand up paddle. Na dodatek jezioro Pątnowskie jest także popularne w okresie zimowym, ponieważ 
dzięki upuszczaniu do niego czystej, ciepłej wody z pobliskiej elektrowni, nie zamarza. Jest więc areną uni-
katowych Regat Barbórkowych, rozgrywanych co roku w grudniu. Służy też kajakarzom i wioślarzom do tre-
ningów w okresie zimowym.

ZALEW NA RZECE POWIE
Powa jest lewym dopływem Warty, uchodzącym do niej sztucznym korytem. Na utworzonym tu zbiorniku re-
tencyjnym są świetne warunki do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu, zwłaszcza ich odmiany free-stylo-
wej. A to dzięki temu, że nawet przy silnych wiatrach fala jest krótka, często i łatwo można się od niej odbić.

JEZIORO BIEZDRUCHOWO
Płytki, spokojny, zaciszny akwen w granicach Pobiedzisk. Przy plaży z pomostem działa KuwakaWake – wy-
ciąg do nart wodnych i wakeboardingu.

JEZIORO MARGONIŃSKIE
To jeden z najpiękniejszych akwenów Pojezierza Chodzieskiego. Polodowcowy zbiornik rynnowy jest płytki, 
ale malowniczy. Działa tu wyciąg do nart wodnych i wakeboardingu, który został zbudowany jako pierwszy 
w Wielkopolsce. Należy też do najdłuższych w kraju – ma 1000 metrów.

PILSKIE JEZIORA
Natura otoczyła Piłę wianuszkiem niewielkich, czystych jezior położonych wśród lasów. Najbardziej 
oblegane jest krystalicznie czyste jezioro Płocie położone na północno-wschodnich krańcach miasta. 
Zaplecze noclegowe Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki i wypożyczalnie sprzętu wodnego 
sprawiają, że zakątek ten jest lubiany. Nad jezioro z centrum miasta prowadzi ścieżka rowerowa. 

Nad wielkopolskimi jeziorami znajdziemy dziesiątki ośrodków sportów wodnych i przystani, któ-
rymi opiekują się licencjonowane kluby żeglarskie zrzeszone w okręgowych związkach. Dysponują 
one wypożyczalniami sprzętu wodnego, organizują regaty, wycieczki, kursy żeglarskie i windsur-
fingowe. Wykaz ośrodków i klubów można znaleźć w siedzibach lub na stronach internetowych 
okręgowych organizacji żeglarskich.

1   Stand up paddle 
w Czarnkowie, 
fot. arch. WOT

2   Na Jeziorze ślesińskim, 
fot. arch. WOT

3   Spływ Wełną, 
fot. arch. WOT

4   Przystań w Pątnowie, 
fot. arch. WOT

5   Jezioro Kierskie, 
fot. GEP Chroszcz

Informacje praktyczne

Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski – ul. Fabryczna 9, 
Kalisz, tel. kom. 530 743 411, www.www.ozz.kalisz.pl;

Koniński Okręgowy Związek Żeglarski – Konin-Niesłusz, 
ul. Matejki 18a, tel. 63 242 25 44, tel. kom. 501 61 40 
40, www.knozz.pl;

Pilski Okręgowy Związek Żeglarski – ul. Żeromskiego 33, 
64-800 Chodzież (biuro: przystań klubu Opty nad 
jeziorem Miejskim, ul. Staszica, 64-800 Chodzież, tel. kom. 
501 737 655, 502 239 953, www.pilskiozz.trz.pl;

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski – ul. Wodna 8/9, 
61-782 Poznań, tel. 61 835 49 35, www.pozz.poznan.pl.
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Ze względu na wartki nurt woda w Weł-
nie nie zamarza, co stwarza wyśmienitą 
okazję do spływów zimowych. Aby w peł-
ni nacieszyć się pięknem rzeki, trzeba na 
spływ przeznaczyć co najmniej trzy dni.

Równie malowniczy jest szlak Małej 
Wełny, która wpada do Wełny w Rogoź-
nie, a płynie m.in. przez piękne jeziora 
w okolicy Skoków.
Organizator: Przystań kajakowa Rogoź-
no, ul. Łąkowa 1, tel. kom. 606 828 677, 
www.kajaki.pw.

Rzeka Gwda 
z Rurzycą i Piławą
Źródła rzeki Gwdy znajdują się aż na Po-
jezierzu Bytowskim, zaś jej wody wpa-
dają do Noteci w  miejscowości o  na-
zwie Ujście. Szlak kajakowy ma długość 
136 km. Wzdłuż niego można cieszyć się 
bystrzami, spokojnymi odcinkami jezior-
nymi i fragmentami biegnącymi w gęstej 
puszczy. Urozmaiceniem kajakowej wę-
drówki jest kilka elektrowni wodnych 
oraz 13 miejsc, w których trzeba prze-
nieść kajak, by kontynuować spływ. Na 
pokonanie całej trasy potrzeba 7–8 dni.

Płynąc kajakiem, z perspektywy wody 
można podziwiać miasta znajdujące się na 
szlakach kajakowych wypraw, np. w dol-
nym biegu Gwdy położona jest Piła. Na 

obszarze miasta rzeka, z powodu niskiego 
spadku, płynie wolno, meandrując.

Możliwe są także spływy rzeką Rurzycą 
(szlak im. Jana Pawła II), która jest 25-ki-
lometrowym prawym dopływem Gwdy. Ru-
rzyca płynie w całości na terenie Wielko-
polski. Wypływa z jeziora Krępsko Małe 
i przepływa przez kilka ciekawych wąskich 
rynnowych jezior polodowcowych. Atutem 
Rurzycy jest to, że jej wody zaliczone zo-
stały do najwyższej I klasy czystości.

Szlak Piławy ma ok. 80 km i rozpoczyna 
się na jeziorze Komorze niedaleko Bornego 
Sulinowa. Rzeka jest czysta i płytka, ale 
czasem trzeba się na niej zmierzyć z po-
walonymi drzewami. W górnym odcinku 
jest bardziej bystra, zaś od ujścia Dobrzy-
cy staje się szeroka i leniwa. Taka pozo-
staje aż do podpilskiej miejscowości Do-
brzyca, na skraju której wpada do Gwdy.
Organizator: Kajaczki Piła, ul. Bydgoska 12, 
64-920 Piła, tel. kom. 508 285 883, www.
kajaczki.pila.pl.
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Rzeka Wełna
Wełna jest prawym dopływem Warty. 
Ma swój początek w  jeziorze Wierzbi-
czańskim niedaleko Gniezna. Bieg kończy 
w  Obornikach, gdzie wpada do Warty. 
Wełna jest uznawana za rzekę o najbar-
dziej urozmaiconym przebiegu. Są tu dłu-
gie odcinki jeziorne, ale także ciekawe 
leśne przełomy. Poza tym w swym dol-
nym biegu Wełna przecina aż trzy malow-
nicze rezerwaty – „Wełna”, „Promenada” 
i ichtiologiczny obszar chroniony „Słona-
wy”, jeden z zaledwie dwóch takich rezer-
watów w Polsce. „Słonawy” chroni tarli-
ska takich cennych ryb jak pstrąg, łosoś, 
troć, certa czy kleń.

Emocjonujący i dlatego szczególnie lu-
biany przez kajakarzy jest odcinek mię-
dzy Rogoźnem a Obornikami, gdzie nurt 
Wełny przyspiesza tak, że rzeka nabiera 
charakteru górskiego potoku. Dlatego też 
można śmiało powiedzieć, że w Wielkopol-
sce jest też miejsce do uprawiania kaja-
karstwa górskiego.

W Wągrowcu rzeka Wełna wraz z rzeką 
Nielbą tworzą unikalne zjawisko skrzyżo-
wania, na którym wody obu rzek prawie 
w ogóle się nie mieszają, co oznacza, że 
np. łódeczka wrzucona przed skrzyżowa-
niem do rzeki Nielby będzie nadal w niej 
płynąć za skrzyżowaniem. Podobnie jest 
w przypadku rzeki Wełny.

1   Szlaki kajakowe, fot. P. Skórnicki
2   Rzeka Gwda, okolice Piły, fot. arch. Wikimedia Commons
3   Czmoniec – wieża widokowa, fot. M. Książkiewicz
4   Kajakiem na Obrze, fot. arch. Wikimedia Commons
5   Nenufar Club, fot. arch. Nenufar Club
6  Rzeka Gwda, tramwaj wodny w Pile, fot. P. Skórnicki

Kanał Obry
Obra jest wyjątkową rzeką. Ma dwa źró-
dła pomiędzy Jarocinem i Koźminem. Swym 
naturalnym korytem płynie bardzo krótko, 
tylko do Jaraczewa. Dalszy jej bieg two-
rzy gęsta sieć kanałów o imponującej dłu-
gości 250 km. Dzięki temu ma aż trzy uj-
ścia – dwa do Warty i jedno do Odry! To 
wyjątkowo rzadkie zjawisko w Euro-
pie, wielkie dzieło inżynierii wodnej. 
Najbardziej popularny wśród kaja-
karzy jest Kościański Kanał Obry, 
wzdłuż którego można podzi-
wiać nie tylko piękne polne kra-
jobrazy, ale też zwiedzić mia-
sto Kościan.

Częścią systemu kanałów 
Obry jest także 35-kilo-
metrowa Kajakowa Pętla 
Cysterska, która wiedzie 
Kanałem Kaszczorskim, 
rzeczkami Mochynką 
i Kopanicą oraz kilkoma 
jeziorami. Rozpoczyna 
się i kończy w Wiele-
niu Zaobrzańskim. Na 
trasie można zoba-
czyć zabytki pozo-
stałe po dawnym 
zakonie cysterskim.

Organizator: Klub Nenufar (spływy tak-
że na tratwach), ul. Boczna 21, 64-000 
Kościan, tel. kom. 695 741 212, www.ne-
nufarclub.pl.
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Szlak Konwaliowy
Niezwykła trasa kajakowa, która na za-
ledwie 37-kilometrowym odcinku prowa-
dzi przez 12 jezior Przemęckiego Parku 
Krajobrazowego. Szlak jest bardzo uroz-
maicony zarówno pod względem stopnia 
trudności, jak i walorów przyrodniczych. 
Można go przepłynąć w jeden dzień, ale 
lepiej poświęcić cały weekend, by w pełni 
rozkoszować się urokami tutejszych wód. 
Szlak wziął nazwę od Wyspy Konwaliowej 
na jeziorze Radomierskim, gdzie znajduje 
się stanowisko endemicznej odmiany kon-
walii, niespotykanej w innych częściach 
Polski. Przy rzadko zdarzającym się ni-
skim poziomie wód szlak może być nie-
drożny, warto wcześniej zasięgnąć infor-
macji w punkcie informacji turystycznej 
w Lesznie – tel. 65 529 81 91. 
Organizator spływów: Szlak Konwa-
liowy, ul. Wierzbowa 10, 64-140 Bosz-
kowo-Letnisko, tel. kom. 502 51 20 24, 
www.szlakkonwaliowy.pl.

Rzeka Drawa
Ma źródło w Dolinie Pięciu Jezior koło 
Poł czyna-Zdroju. Przepływa m.in. przez 
Drawieński Park Narodowy, a uchodzi do 
Noteci tuż pod Krzyżem Wielkopolskim. 
Jej długość to 186 km. Ale nie cała rzeka 
jest spławna: szlak na dwie części dzie-
li wojskowy poligon w Drawsku, na teren 
którego wstęp jest zabroniony. Na trasie 
atrakcją są elektrownie wodne. 

W swej młodości kilka razy Drawą spły-
wał papież Jan Paweł II, kiedy był jeszcze 
księdzem. Dlatego Srebrny Szlak na Dra-
wie nosi imię księdza Karola Wojtyły. Jest 
bardzo urozmaicony przyrodniczo, a wart-
ki nurt Drawy przypadnie do gustu na-
wet najbardziej wymagającym kajakarzom.
Organizator: Wypożyczalnia Kajaków 
Robert Boch, ul.  Daszyńskiego 14, 64-
760 Krzyż Wlkp., tel. kom. 514 929 277, 
www.splyw-kajakowy-drawa.pl.

Szlak Prosny
Rzeka Prosna jest bardzo spokojna, pły-
nie głównie przez tereny nizinne, jest 
znakomita dla początkujących kajakarzy. 
Spławny odcinek zaczyna się w Wieru-
szowie, a kończy w Modlicy, w miejscu 
ujścia Prosny do Warty. Na trasie można 
zwiedzić ciekawe miasta, takie jak Kalisz, 
Grabów nad Prosną, Chocz czy Gizałki. 
Organizator spływów: OSK Tarchalski, 
Grabów Wójtostwo 2, 53-520 Grabów nad 
Prosną, tel. kom. 605 782 224, www.ka-
jaki.osk-tarchalski.pl; www.zaz-promyk.pl, 
tel. 62 740 20 50; www.kajakizerkow.pl, 
tel. 501 793 468; www.paintball.strefa.pl 
tel. 501 302 703.

Szlak jezior 
sierakowskich
Wycieczka kajakowa po Krainie Stu Jezior 
może być niezapomnianą przygodą. Oko-
lica wyróżnia się pagórkowatą rzeźbą te-
renu, polodowcowymi jeziorami oraz bo-
gatym światem zwierząt i roślin. Ciekawe 
są szlaki najdłuższą lokalną rzeką Oszcze-
nicą, płynącą przez kilka uroczych jezior, 
wpadającą do Warty w okolicy Sierakowa. 
Nie mniej interesujące jest samo jezioro 
Chrzypskie Wielkie o niezwykle urozma-
iconej linii brzegowej z cyplami, wyspa-
mi i zatokami.
Organizator spływów: Lutom 84e, 64-
410 Sieraków, tel. kom. 668  048  917, 
www.oszczenica.pl.

1   Wyspa Konwaliowa, fot. arch. WOT
2   Rzeka Drawa, fot. W. Rybarczyk
3   Kajakiem po Warcie fot. P. Skórnicki
4   Wodne polo na rzece Prośnie, fot. P. Skórnicki
5   Łódź św. Wojciecha Calisia na Prośnie, fot. A. Kaleniewicz
6   Kalisz, rzeka Prosna, teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, 

fot. A. Liebert
w tle: Wycieczka kajakowa, © Darius Strazdas | Dreamstime.com
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To mniej wymagająca, ale ciekawa i ak-
tywna forma turystyki. Łączy przyjem-
ność pływania ze zwiedzaniem. W trakcie 
rejsów po wielkopolskich rzekach i jezio-
rach można spojrzeć na jej przyrodę z in-
nej perspektywy, bezpiecznie oddalić się 
od brzegu i podziwiać cuda natury z po-
ziomu pokładu statku wycieczkowego. Rej-
sy mogą być wspaniałą przygodą zarówno 
dla ceniących sobie ciszę, spokój, odskok 
od codzienności, jak i dla tych, którzy lu-
bią nietypowe formy animacji. To cudow-
na zabawa dla całych rodzin.

CHODZIEŻ – 
STATEK „CHODZIEŻANKA”
Rejsy na trasie Przystań Miejska – Łazienki 
Chodzieskie oraz wokół Jeziora Miejskiego. 
Zabiera na pokład do 12 osób. Kursy w se-
zonie codziennie w godz. 10-14 i 16–19, 
tel. 67 282 02 49, www.mosir-chodziez.pl.

KALISZ – ŁÓDŹ SŁOWIAŃSKA 
ŚW. WOJCIECHA „CALISIA”
Rejsy dawnym Szlakiem Bursztynowym po 
Prośnie, spod teatru do rezerwatu arche-
ologicznego na Zawodziu; załoga ubrana 
jest w historyczne stroje. Łódź zabiera 
na pokład do 20 osób. Rejsy od pierwsze-
go weekendu maja do ostatniego week-
endu sierpnia. W soboty i niedziele rejsy 
co godzinę, w  dni powszednie czarte-
ry; Szkoła Edukacji Historycznej Aurelia 
Machowicz,  tel. 62 753 43 29, tel. kom. 
509 611 272, www.zawodzie.eu.

KONIN-PĄTNÓW – 
STATEK „ALEKSANDRIA”
Rejsy po jeziorach konińskich oraz na 
szlaku Warta  – Gopło. Zabiera na po-
kład do 30 osób. Przystań Centrum Re-
kreacyjno-Szkoleniowego „Glaspo” w Ko-
ninie-Pątnowie, tel. 63 262 80 00, tel. 
kom. 661 938 009, www.glaspo.pl.

KÓRNIK – STATKI „ANNA 
MARIA” I „BIAŁA DAMA”
Rejsy po Jeziorze Kórnickim od por-
tu Prowent do portu Błonie (z Tawerną 

Pod Żaglami) i z powrotem; „Anna Maria” 
zabiera na pokład do 60 osób, a „Biała 
Dama” do 39 osób. Rejsy od kwietnia do 
15 października co godzinę lub czartery; 
tel. 61 817 17 21, tel. kom. 502 288 468, 
www.statekkornik.com.pl.

MIKORZYN – STATEK 
„DZIWOŻONA”
Rejsy po jeziorach konińskich oraz na 
szlaku wodnym Warta – Gopło. W sezo-
nie czartery turystyczne i firmowe im-
prezy integracyjne. Statek dwupoziomo-
wy, zabiera na pokład grupy od 50 do 

150 osób; przystań przy Ośrodku Szko-
leniowo-Wypoczynkowym „Wityng” w Mi-
korzynie, tel. 63 270 60 60, 270 70 24, 
www.wityng.pl.

MIKORZYN – 
STATEK „SOFIJKA”
Rejsy po jeziorach konińskich oraz na szla-
ku Warta – Gopło. Zabiera na pokład do 
50 osób. Przystań nad jeziorem Mikorzyń-
skim, armator: PPH „Artserwis”, ul.  Za-
górowska 7, 62-510 Konin, tel. 63  244 
11 11, tel. kom. 609  230  007, e-mail: 
biuro@artserwis.com.pl.

MIKORZYN – KATAMARAN
Rejsy katamaranem po jeziorach koniń-
skich. Przystań przy hotelu „Mikorzyn”, 
Mikorzyn 1c, 62-561 Ślesin, tel. 63 270 
40 74, tel. kom. 881 921 911, e-mail: 
recepcja@hotelmikorzyn.com.p.

PIŁA – TRAMWAJ WODNY 
„GORDALINA” 
Nazwa tramwaju pochodzi od dawnego 
określenia zachodniej odnogi Gwdy. Sta-
teczek, który jednorazowo może zabrać 
12 osób, oferuje rejsy na dwóch trasach 
(zależnych od stanu wody). Cena biletu 
to zaledwie 2,7 zł (normalny) lub 1,35 zł 
(ulgowy). Przedstawiciel armatora: tel: 
693 912 431, www.mzk.pila.pl. 

ŚLESIN – STATEK „PAWEŁEK”
Rejsy po jeziorach Ślesińskim, Miko-
rzyńskim i  Pątnowskim oraz na trasie 
Konin – Kruszwica. Kursy od 1 maja do 
końca września (o godz. 10, 14, 17). Sta-
tek zabiera na pokład do 40 osób; tel. 
63 270 40 48, tel. kom. 607 547 262, 
www.termy-slesinskie.com.pl.

ŚREM – STATEK „BAJKA”
Rejsy czarterowe rzeką Wartą ze Śremu 
do Kotowa, Jaszkowa lub na Łęgi Mechliń-
skie w sezonie wiosenno-letnim. Możliwe 
rejsy z wybranymi animacjami. Dwupo-
kładowy statek zabiera do 38 osób, tel. 
61 283 41 26, tel. kom. 603 137 788, 
669 166 732, www.statekbajka.pl.

1   Kajaki na rzece Prośnie, fot. arch. 
Wikimedia Commons

2   Przystań w Śremie, fot. A. Liebert
3   Wągrowiec – Jezioro Durowskie, 

fot. A. Liebert 
4   Statek na Jeziorze Kórnickim, 

fot. E. Przydrożny
5   Houseboat, fot. arch. WOT

WĄGROWIEC – STATEK 
„ELIZABETH”
Rejsy z przystani na plaży miejskiej po Je-
ziorze Durowskim. Czynny w sezonie let-
nim, rejsy w dni powszednie o godz. 18, 
w weekendy o godz. 15, 17, 19, możli-
wy czarter. Statek zabiera na pokład do 
20 osób. Rezerwacje w recepcji hotelu 
„Pietrak” – tel. 67 268 58 25, 67 268 
59 11, lub u kierownika kąpieliska – tel. 
67 262 24 82, www.pietrak.pl/wagrowiec.

WRONKI – STATEK „GALAR”
Rejsy po Warcie z Wronek do Obrzycka, 
Sierakowa, Międzychodu, Stobnicy. „Ga-
lar” zabiera na pokład do 15 osób. Przy-
stań Wronki – teren rekreacyjny Olszyn-
ki, tel. kom. 791 517 629, 502 654 067, 
www.turystykarzeczna.pl.

1
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4

6   Statek „Gordalina”, fot. arch. UM Piła
7   Wronki – statek „Galar”, 

fot. www.turystykarzeczna.pl
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To jedna z najbardziej rozpowszechnio-
nych i lubianych form rekreacji w Wielko-
polsce. Chociaż wydaje się statyczna, to 
jednak wymaga siły, wytrzymałości, cier-
pliwości i refleksu. A także wiedzy, któ-
rą nabywa się tylko latami praktyki. Aby 
móc pochwalić się znajomym taaaką rybą, 
trzeba wiedzieć, gdzie i kiedy wędkować, 
umiejętnie wybrać porę roku, a  nawet 
dnia. Inaczej ryba bierze w czasie desz-
czu, inaczej w pełnym słońcu. Znacze-
nie ma także ukształtowanie linii brzego-
wej, zadrzewienie, siła wiatru i głębokość 
i przejrzystość wody. Istotny jest odpo-
wiedni wybór zanęty, przynęty, spławika, 
wędki czy błyszczyka.

Kiedy już zdobędziemy tę podstawową 
wiedzę, pozostaje tylko wybór ciekawe-
go akwenu. A w tym w Wielkopolsce moż-
na przebierać! Są tu rzeki, stawy i jeziora 
nie tylko piękne i malownicze, ale także 
czyste i bogate w ryby. Zadowoleni będą 
miłośnicy zarówno ryb spokojnego żeru, 
czyli tzw. białych (karpie, leszcze, amury, 
liny, ukleje czy karasie), jak i drapieżnych 
(okonie, szczupaki, sandacze).

W Wielkopolsce emocje i uciechę znajdą 
także bardziej wymagający wędkarze, któ-
rzy lubią „zasadzić się” na rzadsze, trud-
niejsze w połowach gatunki ryb. Na lipie-
nia i klenia warto się wybrać nad Gwdę. 
Z niektórych odcinków Warty można wycią-
gnąć na haczyku węgorza, certę czy brzanę. 
Pyszne są sumy, szczupaki i bolenie z Noteci.

W Wielkopolsce doskonale znany jest 
Zalew Koszycki – prawdziwy raj dla wędka-
rzy, którzy mogą sprawdzić tu swe umie-
jętności w licznych turniejach.

Bogactwo wielkopolskich jezior może 
dostarczyć wędkarzom nieprzeciętnych 
wrażeń i na pewno nie pozwoli im się nu-
dzić. W regionie jest pod dostatkiem za-
równo łowisk, jak i ryb. Trzeba tylko wie-
dzieć, gdzie i w jaki sposób je podejść.

Szczególnym przeżyciem może być wy-
poczynek z wędką na Pojezierzu Między-
chodzko-Sierakowskim, zwanym Krainą 
Stu Jezior. Warto przyjechać zwłaszcza 
podczas corocznych Dni Wędzonej Siela-
wy, które z pewnością dostarczą dodat-
kowych wrażeń kulinarnych. 

Sporą atrakcją dla bardziej doświad-
czonych są połowy zimowe, zwane też 
wędkarstwem podlodowym. To niezwykła 
forma wędkowania wymagająca większe-
go samozaparcia, odpowiedniego ubio-
ru, dodatkowego sprzętu i dużej wiedzy 
ichtiologicznej, klimatycznej i przyrodni-
czej. Aby wywiercić bezpieczny przerębel, 
warstwa lodu na stawie lub jeziorze musi 
być odpowiednio gruba, a do tego zima 
musi być sroga, a mróz utrzymywać się 
co najmniej przez kilkanaście dni. Gdy te 
warunki są spełnione, wędkarstwo pod-
lodowe będzie prawdziwą przyjemnością.

Aby łowić ryby w  Wielkopolsce, nie 
trzeba wiele. Wystarczy podstawowy 

sprzęt i obowiązkowa karta wędkarska, 
którą można wykupić w siedzibie każde-
go koła wędkarskiego lub okręgu, zrze-
szonego w Polskim Związku Wędkarskim 
(zezwolenie nie dotyczy jedynie łowisk 
prywatnych i dzieci do lat 14). Na stro-
nie internetowej Związku (www.pzw.org.
pl) można znaleźć adresy, telefony i za-
sięg działania wszystkich jednostek te-
renowych, kół i okręgów. Tam też można 
sprawdzić, który z nich sprawuje opiekę 
nad akwenem, jaki wybraliśmy na swoją 
przygodę z wędką. Warto pamiętać, że 
na każdej rzece, stawie czy jeziorze, ze 
względu na ich specyfikę, obowiązują inne 
zasady wędkowania. Na jednych można ło-
wić z łódki, na innych tylko z brzegu, na 
niektórych obowiązuje zakaz spiningowa-
nia. Dotyczy to zwłaszcza akwenów poło-
żonych w strefach chronionego krajobra-
zu – rezerwatach, parkach krajobrazowych 
czy Wielkopolskim Parku Narodowym.

Związki 
wędkarskie 
w Wielkopolsce
Okręg Nadnotecki: ul. Śniadeckich 136/4, 
64-920 Piła, tel. 67 213 18 48, www.
pzw.org.pl/pila;
Okręg Kaliski: ul.  Kantaka 7, 63-400 
Ostrów Wlkp., tel. 62 736 10 08, www.
pzw.org.pl/24;
Okręg koniński: ul. Wyspiańskiego 7, 62-
510 Konin, tel. 63 242 28 53, www.pzw.
org.pl/27;
Okręg leszczyński: ul. Słowiańska 63, 64-
100 Leszno, tel. 65 520 71 17, www.pzw.
org.pl/32;
Okręg poznański: ul. Znanieckiego 9, 60-
682 Poznań, tel. 61 829 05 46, www.pzw.
org.pl/poznan.

1  Na łowisku, © DIGIcal | iStockphoto.com
2   Poznań, Warta, zawody wędkarskie, 

fot. P. Skórnicki
3   Poznań, przystań przy ul. Królowej Jadwigi, 

fot. P. Skórnicki
4   Jezioro Kierskie, fot. P. Skórnicki
5   Lusowo, Jezioro Lusowskie, fot. P. Skórnicki
6   Poznań, Chwaliszewo. Odbicie nowoczesnej 

zabudowy w wodach Warty, fot. P. Skórnicki

Wędkarstwo w Wielkopolskim Parku Na-
rodowym: informacja w dyrekcji WPN, Je-
ziory 62-050 Mosina, tel. 61 898 23 00, 
www.wielkopolskipn.pl.

Najlepiej 
oceniane przez 
wędkarzy akweny 
w Wielkopolsce
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie – 
jeziora: Białokoskie, Bielskie, Jaroszew-
skie, Koleńskie, Lubiwiec, Lutomskie, Ra-
dogórskie, Tuczno, Winnagóra.
Powidzki Park Krajobrazowy  – jezio-
ra: Powidzkie, Niedzięgiel, Kosewskie, 
Ostrowskie.
Pojezierze Leszczyńskie – jeziora: Bosz-
kowskie, Lgiń Duży.
Pojezierze Krzywińskie – jeziora: Cicho-
wo-Mórka, Wonieść, Dolskie.
Kórnicko-Zaniemyskie – jeziora: Bnińskie, 
Kórnickie.
Okolice Skoków – jeziora: Rościńskie, Bu-
dziszewskie, Maciejak.
Wielkopolski Park Narodowy  – jeziora: 
Chomęcicko-Rosnowskie, Łódzko-Dyma-
czewskie, Witobelskie.
Rzeki – Warta, Noteć, Gwda, Drawa.
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7   Na Warcie, fot. arch. WOT
8   Jezioro Wielkie w Pszczewskim Parku 

Krajobrazowym, fot. P. SkórnickiPoznańPoznań
Jez. Powidzkie 

Jez. Kierskie

Jez. Chrzypskie

Jez. Kaliszańskie

Zalew Koszycki
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Jez. Grzymysławskie
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Wielkopolska jest dla rowerzystów uosobieniem raju. I to nie tylko 
dla tych, którzy uwielbiają na dwóch kółkach podejmować trudne 
wyzwania. Podoba się także tym, którzy lubią spokojną, niespiesz-
ną, beztroską jazdę połączoną z wypoczynkiem i zwiedzaniem. 
Wielkopolska posiada świetnie przemyślaną, starannie wytyczo-
ną i doskonale oznakowaną sieć tras dla cyklistów zwaną Wielko-
polskim Systemem Szlaków Rowerowych (WSSR). Drogi te prowa-
dzą przez historycznie, przyrodniczo i krajobrazowo najciekawsze 
zakątki regionu: począwszy od leśnych ostępów poprzez polne 
ścieżki, nadrzeczne bulwary, brzegi pięknych jezior, polodowco-
we pagórki i niemal górskie drożyny po zabytkowe centra miast 
i miasteczek i ich największe turystyczne atrakcje. Trasy wiodą 
przez park narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, 

punkty widokowe, ostoje leśnej zwierzyny, 
siedliska rzadkich gatunków ptaków oraz 
stanowiska unikatowych roślin. Ścieżki 
naprowadzają na cenne zabytki, miejsca 
związane z polską tradycją chrześcijań-
ską, ale także na stanowiska archeologicz-
ne, relikty prasłowiańskich kultur, pomni-
ki, pamiątki dramatycznych bitew, wojen 
i walk o niepodległość ojczyzny.

W Wielkopolsce każdy rowerzysta, za-
leżnie od indywidualnych upodobań, znaj-
dzie coś dla siebie; coś, co zaintryguje, 
zainteresuje, zaskoczy i zauroczy. 

WSSR – sieć szlaków rowerowych o dłu-
gości niemal 2000 kilometrów zaliczana 
jest do najlepszych w kraju. Jakość syste-
mu potwierdził certyfikat przyznany przez 
Polską Organizację Turystyczną.

Dodatkowym ułatwieniem dla turystów 
jest oznakowanie Wielkopolskiego Systemu 
Szlaków Rowerowych śladami GPS – glo-
balnego systemu pozycjonowania. Wiel-
kopolska była pierwszym regionem kraju, 
który wprowadził tę nowinkę technolo-
giczną do turystyki. Dzisiaj system ten 
coraz powszechniej pomaga rowerzystom, 
którzy wolą korzystać z urządzeń elek-
tronicznych niż z papierowych map i prze-
wodników. Wystarczy zainstalować apli-
kację w swoim telefonie i można ruszać 
w drogę. Aplikacja i wskazówki jej prostej 
instalacji znajdują się na stronie interne-
towej www.gpswielkopolska.pl.

Kolejnym walorem Wielkopolskiego Sys-
temu Szlaków Rowerowych jest to, że łą-
czy się z dziesiątkami lokalnych (powiato-
wych lub gminnych) sieci krajoznawczych 
ścieżek dla cyklistów. Przez region prze-
biegają także międzynarodowe szlaki ro-
werowe: R-9 zwany też Szlakiem Bursz-
tynowym, łączący wybrzeże Bałtyku 
z plażami Adriatyku, oraz R-1, prowadzą-
cy z Calais do Sankt Petersburga. A to po-
zwala pochwalić się, że Wielkopolska ma 
znakomite połączenie rowerowe z Europą. 

Ziemiański Szlak 
Rowerowy (ZSR)
Jego trasa została wytyczona tak, by 
przybliżyć najpiękniejsze na południe od 
Poznania folwarki, pałace, dworki i daw-
ne szlacheckie rezydencje, a także by za-
poznać się z bogatą historią wielkopol-
skiej agrokultury. A trzeba wiedzieć, że 
wprowadzane na tym terenie nowoczesne, 
prekursorskie wręcz w XIX wieku techniki 
rolnicze przeniosły się później na obszar 
całego kraju. Stało się to za sprawą Dezy-
derego Chłapowskiego, który jako pierw-
szy w swoim majątku w Turwi zastosował 
płodozmian, poplon oraz system zadrze-
wień śródpolnych.

ZSR rozpoczyna się w Mosinie pod Po-
znaniem. W Słoninie pod Czempiniem trakt 
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rozwidla się, tworząc pętlę, która zamy-
ka się w Pakosławiu. Trasa jest sielankowa, 
z przepięknymi wiejskimi widokami: łanami 
zboża, stadninami, przydrożnymi wierzba-
mi. Podczas jazdy zdarzają się tereny pa-
górkowate, które uświadamiają, że Wiel-
kopolska nie jest wcale tak płaska, jak się 
powszechnie wydaje.
Długość szlaku: 245 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: zielony.
Interesujące miejsca: wspaniałe zabytki 
architektury świeckiej i sakralnej w Czem-
piniu, Kościanie, Lesznie, Rydzynie, Osiecz-
nej, Lubiniu, Rawiczu, Dubinie, Jutrosi-
nie, Smolicach, Gostyniu, Świętej Górze 
koło Gostynia, Borku, Krzywiniu i Kobyli-
nie; zamki w Rydzynie i Osiecznej; pałace 
i dwory w Racocie, Łaszczynie, Golejewku, 
Pakosławiu, Osieku, Smolicach, Gębicach 
i Turwi; stadniny koni i kluby jeździeckie 
w Racocie i Pępowie.
Ciekawostki: skansen filmowy w folwar-
ku „Soplicowo” znany z ekranizacji „Pana 
Tadeusza”, przejażdżka drezyną w Bie-
żyniu, źródełko bł. Bernarda z Wąbrzeź-
na koło Krzywinia, promenada nad Obrą 
w Kościanie, lotnisko aeroklubu oraz sta-
dion żużlowy i akwapark w Lesznie, gro-
dzisko i zabytkowa waga składająca się 
z 1777 odważników w Poniecu, prywat-
ne muzeum starych pojazdów w Gosty-
niu, najgrubszy wielkopolski kasztano-
wiec w Lubiniu.

1   Majówka rowerowa w Lesznie, fot. A. Liebert
2  Na szlaku rowerowym w Wielkopolsce, fot. A. Kaleniewicz
3  Szlak Stu Jezior, fot. A. Kaleniewicz
4   Pałac w Racocie, fot. A. Liebert
5  Na szlaku rowerowym, fot. arch. WOT
6   Pałac w Pępowie, fot. M. Książkiewicz
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Piastowski Trakt Rowerowy 
(PTR)
Najstarsza turystyczna trasa w Wielkopolsce rozpoczyna się 
w Poznaniu nad Jeziorem Maltańskim, w punkcie zwanym Poznań-
skim Węzłem Rowerowym – centrum wielkopolskiego systemu 
szlaków, z którego rozchodzą się drogi dla cyklistów w różne 
strony Wielkopolski. PTR prowadzi śladami pamiątek po naj-
wcześniejszych dziejach państwa polskiego i chrześcijań-
stwa w Polsce, czyli z okresu rządów władców z rodu 
Piastów. Jazda traktem nie jest jedynie świetną re-
kreacją, ale również plenerową lekcją historii Polski.
Przed wyjazdem warto zajrzeć na poznański Ostrów 
Tumski, gdzie (m.in. w katedrze i Bramie Poznania) 
znajdują się dowody, że w tym miejscu „Polska 
się zaczęła”.
Długość szlaku: 104,5 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym tle; znak 
szlaku: czarny.
Interesujące miejsca: Dolina Cybiny, Park Krajobrazo-
wy Promno, cenne zabytki architektury sakralnej i świeckiej 
w Uzarzewie, Pobiedziskach, Węglewie, Gnieźnie i Trzemesznie.
Ciekawostki: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, 
Gród Pobiedziska z wystawą średniowiecznych machin oblężni-
czych, Skansen Miniatur oraz wyciąg do nart wodnych i wakebo-
ardingu na jeziorze Biezdruchowo w Pobiedziskach, Lednicki Park 
Krajobrazowy z malowniczym jeziorem Lednica, Ostrów Lednicki, 
a na nim pałac Mieszka I oraz baseny chrzcielne, w których praw-
dopodobnie został ochrzczony, skansen w Dziekanowicach, Bra-
ma III Tysiąclecia w Imiołkach, zabytkowa kuźnia w Wydartowie 
i wieża widokowa na pobliskim Wale Wydartowskim.

Transwielkopolska Trasa 
Rowerowa (TTR)
TTR jest tak pomyślana, by łączyła najdalej na południe i północ 
położone miejscowości Wielkopolski. Granice regionu są wydłu-
żone w obu tych kierunkach, a więc odległość między skrajami 
województwa to dystans aż 481 km. Dzięki temu, poruszając się 
za znakami szlaku, można doskonale poznać wszystkie walory te-
renowe i przyrodnicze Wielkopolski. Są tu odcinki płaskie i łatwe, 
ale też niemal górskie ścieżki wymagające nieco większej spraw-
ności. Nie brakuje zarówno leśnych duktów, jak i spokojnych dróg 
asfaltowych. TTR to świetny pomysł na kilkudniową wycieczkę.

Transwielkopolska 
Trasa Rowerowa 
(TTR) odcinek 
północny
Rozpoczyna się w Poznaniu w parku Sołac-
kim, a kończy w Okonku, najdalej w kie-
runku Morza Bałtyckiego wysuniętej miej-
scowości województwa. 
Długość szlaku: 200 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: zielony.
Interesujące miejsca: cenne zabyt-
ki architektury świeckiej i  sakralnej 
w Szamotułach, Czarnkowie, Trzciance 
i Pile; Jezioro Kierskie – raj dla amato-
rów żeglarstwa i bojerów; Puszcza No-
tecka – największy w regionie kompleks 
leśny obfitujący w grzyby i jagody; rze-
ka Gwda – świetna na spływy kajakowe.
Ciekawostki: największa w Polsce kolek-
cja ikon na zamku Górków w Szamotułach, 
ośrodek hodowli wilków w Stobnicy, najdalej 
na północ Polski położona skocznia narciar-
ska w Czarnkowie, niezwykłe pozostałości 
mostów kolejowych na Gwdzie w Płytnicy 
i w okolicach Jastrowia, wieża widokowa na 
Górze Tecławskiej pod Okonkiem.

Transwielkopolska 
Trasa Rowerowa 
(TTR) odcinek 
południowy
Początek znajduje się w Poznańskim Węź-
le Rowerowym nad Jeziorem Maltańskim, 
a kończy w Siemianicach, które są naj-
dalej na południe wysuniętą miejscowo-
ścią Wielkopolski. Odcinek naznaczony 
jest polnymi krajobrazami, długimi ale-
jami liściastych drzew, widokiem folwar-
ków, dworków, pałaców i zamków. Na tra-
sie odnaleźć można ślady pobytu Adama 
Mickiewicza, Fryderyka Chopina i genera-
ła Jana Henryka Dąbrowskiego.
Długość szlaku: 281 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: zielony.

Interesujące miejsca: cenne zabytki ar-
chitektury sakralnej i  świeckiej w  Tul-
cach, Miłosławiu, Tursku, Jarocinie, Kaliszu, 
Ostrowie Wlkp., pałace w Winnej Górze, 
Szlachcinie, Miłosławiu, Śmiełowie, Anto-
ninie i Siemianicach, dwory w Twardowie, 
Korzkwach, Koszutach, Kurcewie i Brzeziu, 
zamki w Gołuchowie i Laskach, malowniczy 
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy.
Ciekawostki: najbogatszy w Polsce park 
dendrologiczny w  Gołuchowie (z  naj-
większym w  regionie głazem narzuto-
wym o obwodzie 22 m), Bałczyna i Ko-
byla Góra – dwa najwyższe wzniesienia 
w Wielkopolsce.

1   Jeziory. Rowerzyści na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, fot. P. Skórnicki

2   Pałac w Śmiełowie, fot. A. Liebert
3   Pałac w Winnej Górze, 

fot. M. Książkiewicz
4   Poznań, Jezioro Maltańskie, fot. P. Skórnicki
5   Poznański Węzeł Rowerowy, fot. GEP Chroszcz
6  Zamek w Gołuchowie, fot. A. Liebert
w tle: Poznań, ścieżka niedaleko Jeziora Maltańskiego, 
© anjjanhetman | stock.chroma.pl
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Nadwarciański 
Szlak Rowerowy 
(NSR)
Fantastyczna propozycja dla osób, któ-
re lubią kontakt z przyrodą. Trasa uka-
zuje wszystkie walory rzeki Warty i  – 
tak samo jak ona – wije się meandrami 
wzdłuż jej brzegów. Eksponuje jej natu-
ralność i majestat. Na szlaku można podzi-
wiać bogaty świat ptaków, roślin, zakola, 
rozlewiska, starorzecza, wały, łęgi, mo-
sty, a nawet skorzystać z czynnych prze-
praw promowych. Na tym szlaku można 
na nowo odkryć okazałość i różnorodność 
wielkopolskiej przyrody. Dodatkowo War-
ta jest jednym z trzech głównych żeglow-
nych szlaków Wielkiej Pętli Wielkopolski, 
dzięki czemu wycieczkę rowerową można 
znakomicie połączyć z uprawianiem róż-
norakich sportów wodnych.

NSR umownie podzielony jest na dwa 
odcinki – dłuższy wschodni i krótszy za-
chodni, których początki znajdują się 
w centrum Poznania.

Nadwarciański 
Szlak Rowerowy 
(NSR) odcinek 
wschodni
Prowadzi aż do zbiornika Jeziorsko, prze-
kraczając granicę Wielkopolski z woje-
wództwem łódzkim. 
Długość szlaku: 250 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: niebieski.
Interesujące miejsca: zabytki architek-
tury świeckiej i sakralnej w Rogalinie, Śre-
mie, Lgowie, Pogorzelicy,  Nowym Mieście 
nad Wartą, Dębnie, Orzechowie, Pyzdrach, 
Lądzie, Zagórowie, Sławsku, Koninie, Kole, 
Uniejowie; parki krajobrazowe: Rogaliński, 
Żerkowsko-Czeszewski, Nadwarciański.
Ciekawostki: największe w Europie sku-
pisko dębów szypułkowych w Rogalińskim 
Parku Krajobrazowym, przeprawy promo-
we w Dębnie, Biechowie i Kozubowie.

Nadwarciański 
Szlak Rowerowy 
(NSR) odcinek 
zachodni
Trasa kończy się w Międzychodzie, mieście, 
które jest bramą na Pojezierze Między-
chodzko-Sierakowskie, do Puszczy Notec-
kiej i Doliny Noteci. Jest wspaniałą alter-
natywą dla Szlaku Stu Jezior.
Długość szlaku: 122 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: niebieski.
Interesujące miejsca: cenne zabytki ar-
chitektury świeckiej i sakralnej w Owiń-
skach, Biedrusku, Obornikach, Obrzycku, 
Wronkach, Sierakowie i Międzychodzie; 
Sierakowski Park Krajobrazowy. 
Ciekawostki: ośrodek sportów wodnych 
w Owińskach, stanowisko śnieżycy wio-
sennej w  rezerwacie „Śnieżycowy Jar” 
koło Murowanej Gośliny.

Szlak Stu Jezior 
(SSJ)
Nazwa tego szlaku nawiązuje bezpośred-
nio do celu, do którego zmierza – do Po-
jezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, 
zwanego też Krainą Stu Jezior albo na-
wet Sierakowską Szwajcarią. A to z uwa-
gi na bogatą, pofałdowaną rzeźbę terenu, 
tworzącą wzniesienia i doliny, wypełnio-
ne przeważnie jeziorami. Ze względu na 
wielką wartość przyrodniczą utworzono 
tu aż 13 rezerwatów przyrody.

Szlak rozpoczyna się w Poznaniu, a koń-
czy w Międzychodzie, mieście, które może 
być świetną bazą wypadową na wyciecz-
ki lokalnymi drogami rowerowymi po po-
jezierzu i Puszczy Noteckiej.
Długość szlaku: 110 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: czarny.
Interesujące miejsca: cenne zabytki ar-
chitektury świeckiej i sakralnej w Kiekrzu, 
Sobocie, Szamotułach, Chrzypsku Wielkim, 
Kamionnej, Sierakowie i Międzychodzie, 
Stado Ogierów i powozownia w Sierako-
wie, pensjonat jeździecki w Baborówku.
Ciekawostki: lauf pompa w Międzycho-
dzie ze zdatną do spożycia wodą, o du-
żym stężeniu siarkowodoru, pierwszy na 
świecie w XXI wieku pomnik grzyba w Łę-
żeczkach punkty widokowe w Łężeczkach 
i na Górze Głazów nieopodal wsi Sprzecz-
no, gdzie stoi przyniesiony przez lodowiec 
aż ze Skandynawii granitowy głaz nazy-
wany Rapakiwi.

Pierścień 
Rowerowy 
Dookoła Poznania 
(PDP)
To jedna z najpopularniejszych tras rowe-
rowych w Wielkopolsce. Ma kształt pętli. 
Została wytyczona wokół Poznania i pro-
wadzi mniej więcej wzdłuż granic powiatu, 
a można nań dojechać z miasta aż siedmio-
ma szlakami łącznikowymi. Cały ten skrupu-
latnie urządzony system wygląda na mapie 
jak podzielony na kawałki tort, albo – jak 
kto woli – płatki kwiatu czy też koło rowe-
rowe ze szprychami. Dzięki temu jest łatwo 
dostępny. Cała pętla ma ponad 170 kilome-
trów długości, jednak sieć szlaków łączni-
kowych powoduje, że nie trzeba wcale prze-
mierzać go za jednym razem w całości, ale 
można podzielić sobie go na krótsze, przy-
jemniejsze weekendowe odcinki.

Pierścień umiejętnie łączy wszystkie 
rodzaje atrakcji turystycznych w okoli-
cach Poznania: gęste lasy, nadwarciańskie 
łęgi, różne formy aktywności fizycznej, 
pomniki przyrody oraz bezcenne zabytki 
historii i architektury. 
Długość szlaku: 173 km (nie licząc szla-
ków łącznikowych).
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle w pomarańczowym obramowaniu; znak 
szlaku: pomarańczowy.
Interesujące miejsca: zamek w Kórniku, 
pałac w Rogalinie, Muzeum-Pracownia Ar-
kadego Fiedlera w Puszczykowie, Wielko-
polski Park Narodowy z rozbudowaną sie-
cią ścieżek pieszych, rowerowych, konnych 
i tras do nordic walkingu, parki krajobrazo-
we: Puszcza Zielonka, Rogaliński i Promno.
Ciekawostki: wieża widokowa na szczy-
cie Dziewiczej Góry w Puszczy Zielonka, 
poligon wojskowy w Biedrusku.

Bursztynowy 
Szlak Rowerowy 
(BSR)
Wielkopolska część tego szlaku odzwier-
ciedla przebieg słynnego średniowiecz-
nego traktu kupieckiego, którym poru-
szali się handlarze bursztynem – bardzo 
cennym przed wiekami ozdobnym żywicz-
nym kruszcem, powstającym na wybrze-
żu Bałtyku. Trasa zaczyna się w Sycowie, 
wiedzie przez Kalisz, miasto z najstar-
szą w Polsce metryką pisaną, a kończy 
we wsi Przewóz przy granicy Wielkopol-
ski z kujawsko-pomorskiem.
Długość: 200 km.
Oznaczenie: czarny rowerek na białym 
tle; znak szlaku: zielony.
Interesujące miejsca: cenne zabytki ar-
chitektury świeckiej i sakralnej w Ostrze-
szowie, Mikstacie, Kotłowie, Ołoboku, Ka-
liszu, Russowie, Stawiszynie, Żychlinie, 
Koninie, Wąsoszu.
Ciekawostki: Kobyla Góra – najwyższy 
szczyt Wielkopolski, największa polska 
bazylika w Licheniu Starym, Łuk Napole-
ona w Ślesinie.

Informacje o innych długodystansowych 
szlakach w regionie, o połączonych z WSSR 
powiatowych i gminnych systemach ścieżek 
rowerowych oraz wypożyczalniach i serwi-
sach rowerowych można znaleźć na stro-
nach: www.wielkopolska.travel, www.re-
gionwielkopolska.pl, a także na lokalnych 
portalach powiatów, gmin, miast, miaste-
czek i wsi.

1   Park w Rogalinie, fot. A. Liebert
2   Kościół pofranciszkański w Śremie, 

fot. arch. UM Śrem
3   Puszczykowo. Ścieżka rowerowa nad rzeką 

Wartą w Wielkopolskim Parku Narodowym, 
fot. P. Skórnicki

4   Russów – dworek-muzeum Marii Dąbrowskiej, 
fot. A. Kaleniewicz

5   Nadwarciański Szlak Rowerowy, 
fot. arch. WOT

6   Pałac w Rogalinie, fot. A. Liebert
7   Muzeum Zamek Opalińskich, 

fot. arch. Muzeum
8   Na szlaku, fot. A. Kaleniewicz
9   Muzeum Arkadiusza Fiedlera 

w Puszczykowie, fot. A. Liebert
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W regionie funkcjonuje sieć traktów 
zwana Wielkopolskim System Szlaków Pie-
szych, które umiejętnie krzyżują się lub 
łączą z lokalnymi sieciami krótszych tras 
i ciekawymi ścieżkami edukacyjnymi. Łącz-
na długość takich turystycznych dróg pie-
szych przekracza 3000 kilometrów! Dzię-
ki temu turyści mogą wręcz przebierać 
w pomysłach wędrówek – jednodniowych, 
weekendowych, a nawet dłuższych. Nie-
zależnie od długości trasy, to dobry po-
mysł na aktywny wypoczynek.
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1   Klasztor w Lubiniu, fot. A. Liebert
2   Pałac w Rogalinie, fot. arch. Wikimedia Commons | A. Otrębski
3   Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, 

pałac Błociszewo, fot. A. Liebert
4   Na szlaku św. Jakuba, fot. arch. WOT
5  Palatium Mieszka I na Ostrowie Lednickim, fot. A. Liebert
6  Na szlaku św. Jakuba, © joserpizarro | Fotolia
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Spacer, marsz, wędrówka – są najprostszą, najłatwiejszą, najtań-
szą i najszerzej dostępną formą turystyki aktywnej. Chodzić może 
w zasadzie każdy. Poza wygodnymi butami nie potrzeba do tego 
specjalistycznego sprzętu. Wyjątkiem jest nordic walking, w któ-
rym dodatkową pomocą są kijki.

Wielkopolska może się pochwalić niezwykle rozbudowaną sie-
cią szlaków łączącą cuda przyrody, bezcenne zabytki i miejsca 
przybliżające historię regionu. Każde miasto w województwie ma 
w swojej okolicy ciekawe trasy – krótsze lub dłuższe – prowa-
dzące do lokalnych atrakcji turystycznych. Ich niewątpliwą zaletą 
jest łatwość dostępu z utworzonych parkingów lub stacji i przy-
stanków pojazdów komunikacji zbiorowej.

Informacje o systemowych szlakach w re-
gionie, o połączonych z nimi lokalnych 
sieciach tras pieszych można znaleźć na 
stronach: www.wielkopolska.travel, www.
regionwielkopolska.pl, a  także na por-
talach powiatów, gmin, miast, miaste-
czek i wsi.

Droga św. Jakuba
Jest najdłuższym, najbardziej rozbudowa-
nym i najstarszym szlakiem pielgrzymko-
wym na świecie. Gęsta sieć jego odnóg 
oplata niemal całą Europę. W Polsce jest 
ich 14. A wśród nich świetnie poprowa-
dzony odcinek wielkopolski, którym moż-
na dalej pójść w kierunku Berlina lub Pra-
gi, a potem do głównego celu – katedry 
w Santiago de Compostela w północno-
-zachodniej, galicyjskiej części Hiszpa-
nii. Chrześcijanie wierzą, że właśnie tam 
znajduje się grób św. Jakuba.

Pątnicy chodzili do Santiago de Com-
postela już w średniowieczu. Dzisiaj Dro-
ga św. Jakuba to już nie tylko szlak piel-
grzymkowy, ale po prostu turystyczny. 
Oznaczony jest w dwojaki sposób. Pierw-
szy z nich to wizerunek tzw. muszli małży 
św. Jakuba (znanych w sztuce kulinarnej 
pod nazwą przegrzebków) z czerwonym 
krzyżem na niebieskim tle. Tradycja na-
kazywała, aby pątnicy u celu pielgrzym-
ki palili pokutne szaty i  obmywali się 

w wodach oceanu, a na dowód przebytej 
drogi zabierali znalezioną w morzu mu-
szlę. Drugim popularnym znakiem Drogi 
św. Jakuba jest krzyż z zaokrąglonymi 
ramionami. Niektóre państwa dodają do 
niego żółty znak szlaku.

Wszelką pomoc i informacje na temat 
szlaku pielgrzymi otrzymają przy koście-
le św. Jana Jerozolimskiego za Murami na 
Śródce w Poznaniu.
Długość szlaku: 235 km.
Interesujące miejsca: bezcenne zabyt-
ki architektury sakralnej w Gnieźnie, Dą-
brówce Kościelnej, na Ostrowie Lednic-
kim, w Murowanej Goślinie, Owińskach, 
Poznaniu, Głuszynie, Manieczkach, Lubi-
niu, Osiecznej i Święciechowie.
Ciekawostki: Ostrów Lednicki z pała-
cem Mieszka I oraz z basenami chrzciel-
nymi oraz miejsce odnalezienia jedynej 
w  Wielkopolsce, pochodzącej z  póź-
nego średniowiecza muszli św. Jaku-
ba, miejsce spotkań chrześcijańskiej 
młodzieży zwane Bramą III Tysiąclecia 
w  Imiołkach nad Jeziorem Lednickim; 
największe europejskie skupisko pomni-
kowych dębów w Rogalinku; Dziewicza 
Góra (144 m n.p.m.) w Puszczy Zielonka 
z wieżą widokową; Park Krajobrazowy 
im. Dezyderego Chłapowskiego; świąt-
ki przydrożne w okolicach Błociszewa, 
Rąbinia i Dalewa; źródełko bł. Bernar-
da z Wąbrzeźna koło Krzywinia; kolej 
drezynowa w Bieżyniu.5

PoznańPoznań
Droga św. Jakuba

Szlak
Nadnotecki

Szlak Południowej
Wielkopolski

Szlak Zachodniej
Wielkopolski
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Szlak Nadnotecki
Oznaczona kolorem żółtym bardzo cie-
kawa trasa pod względem przyrodni-
czym. Wiedzie przez doliny rzeczne, gęste 
lasy, wzgórza morenowe oraz malowni-
cze wsie i miasteczka. Rozpoczyna się we 
wsi Ostroróg, a kończy się w Bydgosz-
czy w województwie kujawsko-pomorskim. 
W Puszczy Noteckiej biegnie przez leśny 
kompleks obfitujący w rezerwaty przyrody 
i ścieżki edukacyjne, na których nie moż-
na się nudzić. SNN to świetna propozycja 
dla osób ceniących ciszę, spokój i niczym 
niezmącony kontakt z przyrodą.
Długość szlaku: 269 km.
Interesujące miejsca: Puszcza Notec-
ka; Sierakowski Park Krajobrazowy; cenne 
zabytki architektury świeckiej i sakralnej 
w Ostrorogu, Wieleniu, Trzciance, Biało-
śliwiu i Osieku nad Notecią.

Ciekawostki: Stado Ogierów w Siera-
kowie; pierwszy w Polsce Park Grzybo-
wy w Piłce; stacja czynnej, wąskotorowej 
Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośli-
wiu; skansen w Osieku nad Notecią.

Szlak Południowej 
Wielkopolski
Trasa oznaczona kolorem żółtym poprowa-
dzona jest tak, by cieszyć się obcowaniem 
z naturą i jednocześnie poznawać kawał nie-
zwykłej wielkopolskiej historii. Na szlaku 
zmierzymy się z wymagającymi, ale malow-
niczymi Wzgórzami Ostrzeszowskimi, schro-
nimy się w cieniu wspaniałych lasów, także 
zobaczymy zamki, pałace, rezydencje ma-
gnackie, dworki szlacheckie, bogate regio-
nalne muzea, zabytkowe kościoły i sank-
tuaria. Szlak rozpoczyna się w Jarocinie 
zwanym kolebką polskiej muzyki rockowej, 
a kończy w Siemianicach, najdalej na po-
łudnie wysuniętej miejscowości w regionie.
Długość szlaku: 199 km.
Interesujące miejsca: cenne zabyt-
ki architektury świeckiej oraz sakralnej 

dziś bardzo popularnym rodzajem turysty-
ki pieszej. Piechurom pomagają w wędrów-
ce specjalne długie kijki, przypominające 
te do narciarstwa biegowego. Ułatwiają 
wchodzenie na wzniesienia, zwiększają sta-
bilność sylwetki i odciążają niektóre stawy, 
rozwijając dodatkowo siłę ramion. Nie bez 
powodu amatorzy nordic walkingu zwani 
są pieszczotliwie włóczykijami.

Rzesza miłośników tej aktywności wciąż 
rośnie. Dla nich co roku w Wielkopolsce 
powstają dziesiątki nowych szlaków. Lecz 
nie są one li tylko odcinkami do pokona-
nia, zaliczenia kolejnych kilometrów. Naj-
częściej są to trasy widokowe, poznaw-
cze, splatające zwykły wysiłek fizyczny 
ze zwiedzaniem i poznawaniem historii re-
gionu. Łączą się także z innymi formami 
turystyki aktywnej: jazdą konną, rowera-
mi czy sportami wodnymi.

Zaletą tras jest to, że są wykorzysty-
wane nie tylko latem przez pasjonatów 
nordic walkingu, ale także zimą przez 
wciąż rosnącą grupę amatorów narciar-
stwa biegowego.

Wzorcowym przykładem jest sieć szla-
ków w Wielkopolskim Parku Narodowym. 
Można na nich spacerować, biegać i po-
ruszać się na nartach. Cztery świetnie 
wyznaczone pętle umożliwiają zarówno 
podziwianie niezwykłej przyrody WPN, 
ruch na świeżym powietrzu, jak i zwie-
dzanie ciekawych obiektów historycznych. 
Wzdłuż tras urządzone zostały zadaszone 
postoje z ławkami, a w punktach starto-
wych – parkingi i toalety.

WYBRANE TRASY DO NORDIC 
WALKINGU W WIELKOPOLSCE
Wielkopolski Park Narodowy – 
www.wielkopolskipn.pl;
Nature Fitness Park w Chalinie nieopodal 
Folwarku Olandia w Sierakowskim Parku 
Krajobrazowym – www.olandia.pl;
Trasy w Parku Krajobrazowym Promno – 
www.pobiedziska.pl;
Trasy w okolicy Obornik – www.oborniki.pl;
Nordic Walking Park „Dwór Ustronie” koło 
Opatowa – 
www.park_dwor_ustronie.czasnamarsz.pl;
Ścieżki sportowo-edukacyjne w Żerkow-
sko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym – 
www.turystyka.jarocin.pl;
System tras „Z kwiatka na kwiatek” 
w gminie Wieleń – 
www.zkwiatkanakwiatek.org;
Trasa Śnieżycowa w okolicy Murowanej 
Gośliny w rezerwacie „Śnieżycowy Jar” – 
www.puszcza-zielonka.pl;
Nauka z instruktorem, strona Polskiej Fe-
deracji Nordic Walking – www.pfnw.eu.

 

w Jarocinie, Golinie, Dobrzycy, Tursku, 
Kucharkach, Górznie, Szczurach, Sobótce, 
Lewkowie, Ostrzeszowie, Kępnie, Grębani-
nie i Siemianicach; doliny Prosny i Baryczy. 
Ciekawostki: tradycyjne hafty zwa-
ne snutkami golińskimi; Kobyla Góra 
(284 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie 
w Wielkopolsce; największy polski park 
dendrologiczny w Gołuchowie; rzeźby 
i krzyże przydrożne Pawła Brylińskiego 
w okolicach Ostrowa Wlkp.

Szlak Zachodniej 
Wielkopolski
Oznaczony kolorem niebieskim trakt łączy 
miejsca osobliwej wielkopolskiej przyro-
dy i obszary o bogatej regionalnej historii. 
Rozpoczyna się nad Notecią w miejscowo-
ści Ujście, a kończy w Wąsoszu. Biegnie 
łukiem, częściowo wzdłuż zachodniej gra-
nicy Wielkopolski.
Długość szlaku: 365 km.
Interesujące miejsca: cenne zabytki 
architektury świeckiej i sakralnej w Uj-
ściu, Czarnkowie, Międzychodzie, Sierako-
wie, Goraju, Pszczewie, Trzcielu, Zbąszy-
niu, Kaszczorze, Wieleniu Zaobrzańskim, 
Włoszakowicach, Górce Duchownej, Lesz-
nie, Rydzynie, Górze i Wąsoszu.
Ciekawostki: dwór w Chalinie, miesz-
czący niegdyś szkołę, do której uczęsz-
czał Lech Wałęsa; najdalej na północ 
Polski wysunięta skocznia narciarska 
w Czarnkowie; wydma śródlądowa w oko-
licy Zbąszynia; galeria rzeźby ptaków 
w Górsku.

Nordic walking
Nie jest sportem, ale znakomi-
tą formą rekreacji. Wymyślona 
niemal 100 lat temu w Finlandii 
jako letni trening uzupełniający 
dla narciarzy biegowych, jest 

1   Droszew – rzeźba przydrożna Pawła 
Brylińskiego, fot. A. Liebert 

2   Zamek w Rydzynie, fot. A. Liebert
3   Kobyla Góra, fot. A. Liebert
4   Parada parowozów w Wolsztynie, 

fot. arch. WOT
5   Wnętrze kościoła w Golinie, 

fot. A. Liebert
6   Na szlaku nordic walkingu – Dębogóra, 

fot. www.zkwiatkanakwiatek.pl
7   Na szlaku, fot. iStockphoto.com
8   Wnętrze kościoła w Przemęcie, 

fot. A. Liebert
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Bogata tradycja hodowli koni i klasyczna szkoła jeździecka – te dwa pojęcia sprawia-
ją, że przychodzi na myśl jedno słowo: Wielkopolska. Region słynie nie tylko z ilo-
ści ośrodków jeździeckich, ale także z ich wyśmienitej jakości. Wśród nich są takie, 
których sława sięga dziesiątek, a nawet setek lat. Najlepsze konie z wielkopolskich 
hodowli były podporą kawalerii wojska polskiego. Do najsłynniejszych ośrodków jeź-
dzieckich należy sierakowskie Stado Ogierów, najstarsze na ziemiach polskich; jego 
historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. Nie mniejszym uznaniem cieszyły się ko-
nie z hodowli w Iwnie, Racocie, Pępowie czy Golejewku.

Warto zauważyć, że ośrodki jeździeckie to nie tylko rekreacyjna jazda konna, ale 
także hipoterapia, nauka jazdy wierzchem, przejażdżki bryczką czy powozem, a zimą 
również kuligi.

Coraz prężniej rozwija się w Wielkopol-
sce także jeździectwo w stylu western, 
czyli w stylu kowbojskim rodem z amery-
kańskiego Dzikiego Zachodu.

Wciąż powstają nowe ośrodki jeździec-
kie, rancza, folwarki, gospodarstwa agro-
turystyczne – tworzą się z miłości do koni, 
z myślą o ciągłym rozwoju jeździectwa 
w regionie. Jeśli więc szukasz aktywnego 
wypoczynku w siodle w ośrodkach pro-
wadzonych z prawdziwą pasją – na pew-
no znajdziesz je w Wielkopolsce.

Szlak konny 
w Dolinie Baryczy
Prowadzi przez malownicze tereny do-
liny rzeki Baryczy na terenie woje-
wództw wielkopolskiego i dolnośląskiego 
od Przygodzic po Stawy Milickie. Two-
rzy go sześć łączących się ze sobą pę-
tli różnej długości, dzięki czemu można 
przebierać w wariantach wycieczek i do-
trzeć niemal do każdego zakątka doliny. 
Szlak jest gratką dla miłośników zróż-
nicowanych krajobrazów i dzikiej przy-
rody. W większości wiedzie przez uro-
kliwe tereny miejscowych nadleśnictw 
oraz Park Krajobrazowy Dolina Bary-
czy. Jest dobrze wyposażony w miejsca 
odpoczynków zarówno dla jeźdźca, jak 
i wierzchowca. Są tu liczne wiaty i ta-
blice informacyjne, ośrodki konne i miej-
sca noclegowe. Szlak ma swoją stronę 
internetową: www.konnoobszaraminatu-
ry.pl. Na trasie można zobaczyć pałace 
i dwory myśliwskie, w tym perłę archi-
tektury drewnianej – słynny pałac w An-
toninie, w którym gościł i koncertował 
Fryderyk Chopin. Ciekawe są tu cyklicz-
ne imprezy jeździeckie, m.in. Huberto-
winy w Przygodziczkach (z wyścigami 
zaprzęgów i pogonią za lisem) oraz Tur-
niej Zrywania Kaczora w Chynowej koło 
Przygodzic, w którym rywalizacja toczy 

się o zawieszonego na wysokości kaczo-
ra, którego trzeba zerwać jadąc galopem, 
ale nie na siedząco, lecz stojąc w siodle. 
Długość szlaku: 415 km.
Oznaczenie szlaku: pomarańczowe koło 
na białym kwadracie.

Szlak konny króla 
Stanisława
Szlak prowadzi przez krainę młodości pol-
skiego króla Stanisława Leszczyńskiego, 
ziemie, które należały niegdyś do sław-
nego, niezwykle wpływo wego rodu Lesz-
czyńskich. Na trasie znajdują się zamki, 
pałace i dwory wzniesione przez słynnych 

architektów, takich jak Catenazzi, Belot-
ti i Ferrari. Wśród tych cudnych zabyt-
ków jest największy w Wielkopolsce zamek 
w Rydzynie. Można też zobaczyć perły ar-
chitektury w Lesznie, które w XVI wieku 
nazywane było Atenami Północy. Pomiędzy 
tymi pięknymi budowlami na trasie rozcią-
gają się wspaniałe krajobrazy lasów, je-
zior, łąk i pól. Do wyboru są dwa warian-
ty szlaku, które rozpoczynają się i kończą 
w Trzebidzy. Ciekawy nocleg można zna-
leźć w pałacu w Witosławiu, gdzie działa 
Apiherba – słynny w całej Europie ośro-
dek apifitoterapii, czyli leczenia produk-
tami pszczelimi. Tu można skosztować le-
gendarnej witosławskiej miodówki.
Długość szlaku: 155 km.
Oznaczenie szlaku: kolor brązowy.
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1  Rajd konny, fot. J. Lewiński
2   Stadnina w Sierakowie, fot. www.stadoogierow.eu
3   Szlak konny w Dolinie Baryczy, fot. P. Skórnicki
4   Przejażdżka konna, fot. P. Skórnicki
5   Stado Ogierów w Sierakowie, fot. E. Przydrożny
6  Powozownia, Stado Ogierów w Sierakowie, fot. arch. WOT
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Wielkopolska 
Podkowa
Trasa zwana jest także Szlakiem Zagubio-
nej Podkowy. Jest wyznaczona po okręgu 
zbliżonym do kształtu podkowy (stąd jej 
nazwa) i umownie podzielona na pięć krót-
szych odcinków, które mogą stanowić od-
dzielne kilkudniowe wycieczki. Szlak jest 
dobrze wyposażony w miejsca wypoczynku 
dla jeźdźców oraz tzw. koniowiązy; przy-
stosowany do jazdy zarówno wierzchem, jak 
i zaprzęgiem czy bryczką. Spotkamy na nim 
śliczne zabytkowe kościoły, piękne pałace, 
niezwykłe przydrożne krzyże i drewniane 
wiatraki. Szczególnie warto zapoznać się 
z pamiątkami historii architektury w Kro-
bi, Kobylinie, Jutrosinie, Pępowie, Ponie-
cu i Miejskiej Górce. Warto zatrzymać się 
w Golejewku, które szczyci się stadniną koni 
pełnej krwi angielskiej o 100-letniej trady-
cji, bogatą kolekcją powozów konnych i nie-
tuzinkową Aleją Zasłużonych Koni.
Długość szlaku: 125 km.
Oznaczenie szlaku: kolor pomarańczowy.

Jeziorem Świętym i Kanapę Napoleona 
(niewielkie wzgórze, na którym – według 
legendy – wypoczywał cesarz Bonapar-
te przed wyprawą na Rosję). Można też 
wjechać na Babulinę, najwyższe wzniesie-
nie w okolicy. Świetną bazą na trasie jest 
stajnia Czajkówka w Trzebidzy, która łą-
czy Pętlę Przemęcką ze szlakiem konnym 
króla Stanisława.
Łączna długość szlaków: 118 km.
Oznaczenie szlaku: kolor pomarańczowy.

Trakt gen. 
Chłapowskiego
Trasa nosi imię generała Dezyderego 
Chłapowskiego, XIX-wiecznego nesto-
ra nowoczesnego rolnictwa. Składa się 
z trzech szlaków i kilku krótszych pę-
tli, co pozwala na organizację zarów-
no jednej dłuższej wycieczki, jak i wielu 
krótkich przejażdżek. Szlak łączy dawne 
posiadłości rodziny Chłapowskich w oko-
licach Kościana, Krzywinia, Dolska i Pę-
powa. Centrum traktu stanowi  położony 
niedaleko Śremu nad Wartą ośrodek jeź-
dziecki o międzynarodowej sławie – Cen-
trum Hipiki Jaszkowo. Jego właścicie-
lem jest potomek generała Dezyderego 
Chłapowskiego, Antoni. Na szlaku warto 
zobaczyć słynną stadninę i pałac w Ra-
cocie, którego gośćmi byli m.in. książę Jó-
zef Poniatowski czy Tadeusz Kościuszko. 
Ciekawa jest Kopaszewska Droga Krzy-
żowa, której atrakcją są wspaniałe ka-
pliczki dzieła Jana Koźmiana. W Bieżyniu 
można przejechać się drezyną, a w klasz-
torze w Lubiniu skosztować słynnej zio-
łowej nalewki „Benedyktynki od siedmiu 
boleści”.
Długość szlaku: 120 km.
Oznaczenie szlaku: kolor pomarańczowy.

Wilczy Szlak
Szlak rozpoczyna się w folwarku Liljówka 
w Stęszewku na skraju Puszczy Zielon-
ka, a kończy w Lubniewicach koło Gorzo-
wa Wlkp. Jego nazwa wzięła się od tere-
nowej stacji poznańskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Stobnicy, gdzie hodu-
je się wilki. To jedna z głównych atrak-
cji traktu. Trasa wiedzie przez Puszczę 
Notecką, gdzie znajduje się malowniczy 
rezerwat Bagno Chlebowo, a  u podnó-
ża Góry Huberta stoi niezwykły kamien-
ny Światowid.
Długość szlaku: 220 km.

WYBRANE OŚRODKI 
JEŹDZIECKIE
Centrum Hipiki Jaszkowo – Jaszkowo 16, 
63-112 Brodnica, tel. 61 283 75 56, www.
centrumhipiki.com;
Stado Ogierów w Sierakowie – ul. Stadni-
na 14, 64-410 Sieraków, tel. 61 295 25 
11, www.stadoogierow.eu;
Stadnina Koni Racot, ul. Dworcowa 5, 64-
000 Kościan, tel. 65 511 79 64, tel. kom. 
609 103 910, www.racot.pl;
Dwór Andrzejówka – Mechlin koło Śremu, 
ul. Śremska 3, 63-100 Mechlin, tel. 61 283 
02 97, www.dworandrzejowka.pl;
Tamarynowa Osada  – ul.  Dormowska 4, 
64-426 Łowyń, tel. kom. 534 090 774, 
601 562 677, www.tamarynowaosada.pl;
Traperska Osada  – ul.  Lipowa 50a, 62-
005 Bolechówko, tel. kom. 693 160 293, 
663 523 921, www.traperska-osada.pl;
Pałac Baborówko – ul. Parkowa 1, Babo-
rówko, 64-500 Szamotuły, tel. 61 291 40 
27, www.baborowko.pl;
Folwark konny Hermanów – Hermanów 1, 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą, tel. 
61 287 30 15, tel. kom. 607 426 664, 
www.hermanow.pl;
Ośrodek Jansówka  – Dwór Jansowo, 
ul. Sczanieckiej 23, 64-316 Kuślin, tel. 
kom. 605 639 254, www.jansowo.pl;
Gospodarstwo agroturystyczne Jędrusio-
wa Chata – Kocień Wielki 33, 64-730 Wie-
leń, tel. kom. 505 99 60 10, www.jedru-
siowachata.prv.pl;
Ośrodek rekreacji konnej Stara Stajnia – 
Zawidowice 14a, 63-300 Pleszew, tel. kom. 
605 596 554, www.stara-stajnia.pl;
Rancho Colorado  – Trzciel Odbudo-
wa 14a, 64-361 Miedzichowo, tel. kom. 
602 764 256, www.rancho-colorado.pl;

Ranczo Smyczyna  – Smy-
czyna 18a, 64-111 Lipno, 
tel. kom. 697  010  012, 
www.ranczo-smyczyna.pl;
Stajnia Mokrzec  – Rad-
goszcz 43, 64-400 
Międzychód, tel. kom. 
601 519 580, www.staj-
nia-mokrzec.pl;
Stajnia Niwka – ul. Niw-
ka Stara 28, 62-040 Pusz-
czykowo, tel. 61 813 34 
00, tel. kom. 728 493 514, 
www.stajnianiwka.pl;
Gospodarstwo agrotury-
styczne Czajkówka, Trze-
bidza koło Przemętu, tel. 
65 549 87 78, www.czajkow-
ka.note.pl;
Stadnina koni Golejewko, tel. 65 547 
87 01, www.skgolejewko.pl;
Stadnina koni Dwór Jeziorki, Jeziorki koło 
Osiecznej, tel. 65 535 05 12, tel. kom. 
504 264 264, www.jeziorki.pl;
Ośrodek Hotel Borowianka w Ostrowie Wlkp., 
tel. 62 735  36 55, www.borowianka.pl.

Informacje na temat ośrodków, regio-
nalnych i lokalnych szlaków konnych, na-
uki jazdy, rekreacji, hipoterapii, hotelach 
dla koni, przejażdżek w siodle i powoza-
mi, organizacji kuligów można znaleźć na 
stronach www.wielkopolska.travel, www.
regionwielkopolska.pl lub na portalach 
powiatów, gmin, miast i poszczególnych 
ośrodków jeździeckich.

Szlaki konne 
Przemęckiego 
Parku 
Krajobrazowego
To sieć czterech konnych ścieżek tema-
tycznych, łączących miejscowe ośrodki 
jeździeckie. Wytyczone zostały wśród 
lasów i pól północnej części gminy Prze-
męt, a także wzdłuż Południowego Kana-
łu Obry. Trasy mają swoje nazwy – Szlak 
Pałaców i Kuźni, Szlak Trzebidzki, Szlak 
Białogórski i Szlak Konwalii – które ob-
razują główne ich atrakcje. Ciekawostką 
pierwszego z nich jest m.in. możliwość 
poznania tajników pracy kowala w Sta-
rej Chacie u Kowola w Kluczewie. Szlaki 
można przemierzać nie tylko w siodle, ale 
także powozami, zaprzęgami i bryczkami. 
Wiodą one przez śliczne tereny Przemęc-
kiego Parku Krajobrazowego, gdzie moż-
na podziwiać m.in. Wyspę Konwaliową na 
Jeziorze Radomierskim, torfowisko nad 

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

2   Przejażdżka wozami, fot. J. Lisiecki
3   Kościół w Kobylinie, fot. A. Liebert
4   Wieża widokowa nad Jeziorem Dominickim, 

fot. M. Książkiewicz
5   Ogier Forester z Sierakowa, 

fot. arch. Stadniny
6   Folwark konny Hermanów, 

fot. arch. Folwarku
7   W Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka, 

fot. P. Skórnicki
8   Jazda konna w Tamarynowej Osadzie, 

fot. arch. ośrodka
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Sporty lotnicze
Wznieść się ponad przyziemne sprawy, 
popatrzeć na wszystko z góry, poczuć 
się jak ptak – to odwieczne marzenia 
człowieka o  lataniu w przestworzach. 
Wielkopolska gwarantuje ich spełnie-
nie, dostarczając dużą, ale bezpieczną 
dawkę adrenaliny. W regionie znajduje 
się sześć profesjonalnych lotnisk i  lą-
dowisk, obsługiwanych przez znakomi-
tych fachowców i instruktorów regional-
nych aeroklubów z ogromnymi tradycjami 
i osiągnięciami. W Lesznie, gdzie panu-
ją unikatowe warunki termiczne, działa 
jeden z najlepszych w Europie ośrodków 
szybowcowych, gdzie trenuje polska ka-
dra narodowa.

W Pile odbywa się jedyna tego rodzaju 
impreza w Europie – Międzynarodowy Zlot 
Samolotów Dwupłatowych, podczas które-
go można podziwiać samoloty historyczne.

Wielkopolskie aerokluby mają niezwy-
kle bogatą ofertę dla miłośników aktyw-
nego wypoczynku: od widokowych (w tym 
także nocnych) lotów samolotem, szy-
bowcem, balonem, motolotnią, paralotnią 
czy motoparalotnią przez kursy pilota-
żu wszelkich rodzajów latających ma-
szyn i lotni po festyny, pikniki i pokazy 

lotnicze. Co ciekawe, loty na motolot-
ni, balonem i ultralekkim samolotem za-
pewniają również niektóre gospodarstwa 
agroturystyczne.

Z lotu ptaka Wielkopolska wygląda ina-
czej, jeszcze bardziej interesująco. Można 
to sprawdzić z kabiny samolotu, kokpitu 
szybowca, kosza balonu na rozgrzane po-
wietrze, fotela motolotni czy po prostu 
wisząc na linkach pod czaszą spadochro-
nu. Wielkopolska życzy pomyślnych wia-
trów i miłego lotu!

Aeroklub Koniński – ul. Golińska 16, 62-
530 Kazimierz Biskupi, tel. 63 241 13 79, 
www.aeroklub.konin.pl;
Ośrodek Szkolenia Lotniczego – Centrum 
Szkoleniowe Wiedza, ul. Chopina 21h, tel. 
63 243 77 05 wewn. 27;
Aeroklub Leszczyński – Centralna Szko-
ła Szybowcowa, 64-100 Leszno, ul. Szy-
bowników 28, tel. 65  529 32 19, 
www.aeroleszno.pl;
Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków – 
63-400 Ostrów Wlkp., www.aeroklub.osw.pl, 
www.skydive.pl;
Aeroklub Poznański – 62-006 Kobyl-
nica, Lotnisko, tel. 61  878 07 25, 
www.aeroklub.poznan.pl;
Aeroklub Ziemi Pilskiej – ul. Lotnicza 12, 
64-920 Piła, tel. kom. 606  765  402, 
www.aeroklubpilski.pl;

Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze – 
Słonawy, 64-600 Oborniki, ul.  Wybu-
dowanie 129, tel. kom. 501  133  662, 
www.osl.oborniki.info;
Szkoła Latania „Feniks” Tomasz Chudziń-
ski – ul. Rozwadowska 21a, 61-334 Poznań, 
tel. kom. 603 119 216, www.feniks.org.pl;
Poznańska Szkoła Latania na Paralotniach 
Jan Borowicz – os. Rusa 147/2, 61-245 Po-
znań, tel. kom. 606 271 129, 605 563 934, 
www.paralotnie.webhost.pl, janborow@
poczta.onet.pl;
Gospodarstwo agroturystyczne Marianów-
ka – 64-720 Lubasz, Kruteczek 29, tel. 
67 255 79 97, tel. kom. 505 293 756, loty 
na motolotni;
Gospodarstwo agroturystyczne Ania i Filip 
– Izabelin 47, 62-510 Konin, tel. 63 246 
77 49, tel. kom. 660 665 863, www.ania-
filip.net, loty mikrosamolotem;

Narciarstwo
W Wielkopolsce można z powodzeniem po-
jeździć na nartach. Amatorzy białego sza-
leństwa znajdą dla siebie kilka dogodnych 
miejsc. Jednym z nich jest wzgórze w Po-
znaniu nad Jeziorem Maltańskim. Działa tu 
całoroczny ośrodek narciarski ze 150-me-
trowej długości sztucznym stokiem, wy-
ciągiem orczykowym i krzesełkowym, sto-
kiem do nauki jazdy zwanym oślą łączką 
oraz letnim torem saneczkowym i kolej-
ką górską Adrenaline. Tu na nartach jeź-
dzi się nawet po zmroku, co umożliwia 
sztuczne oświetlenie. Na stoku można ba-
wić się nie tylko na nartach i snowboar-
dzie, ale też zjeżdżając na oponach. Przy 
stoku działa wypożyczalnia sprzętu i bar, 
a swoje usługi polecają profesjonalni in-
struktorzy. Zimą przy początku toru re-
gatowego działa lodowisko.

Najdłuższa trasa narciarska w Wielko-
polsce (350 metrów) znajduje się w Cho-
dzieży. Biegnie ona ze szczytu naturalne-
go wzniesienia o nazwie Talerz, na który 
amatorów białego szaleństwa wciąga 
200-metrowy orczyk. Działa tu wypoży-
czalnia sprzętu, bar i szkółka narciarska. 
Biały puch jest zapewnony przez agregat 
do sztucznego naśnieżania.

Malta Ski Poznań – ul.  Wiankowa 2, 
61-131 Poznań, tel. 61 878 22 22, 

otwarte w godz. 8–22 każdego dnia ty-
godnia, www.maltaski.pl;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cho-
dzieży, ul. Staszica 2, 64-800 Chodzież, 
tel. 67 282 02 49, tel. kom. 539 676 100, 
www.mosir-chodziez.pl;
Chodzieskie Towarzystwo  Narciarskie 
– 64-800 Chodzież, ul.  Staszica 12, 
www.chodzieski.com, stok@chodzieski.
com, otwarte w dni powszednie w godz. 
16–21, w weekendy w godz. 10–21;

Golf
Golf jest wymarzonym sportem dla osób 
ceniących ruch na świeżym powietrzu 
w otoczeniu idealnie wypielęgnowanej tra-
wy, ale też lubiących rywalizację i dobre 
towarzystwo. W Wielkopolsce świetne wa-
runki znajdą zarówno wytrawni gracze, jak 
i stawiające pierwsze kroki w tej dyscy-
plinie. Można tu wybierać pomiędzy profe-
sjonalnymi 9- lub 18-dołkowymi obiektami 
oraz polami treningowymi. A w Smolarni 
koło Trzcianki jest jedyny w Polsce wodny 
driving range, w którym uderzenia można 
ćwiczyć z brzegu jeziora do wyznaczonych 
na wodzie obszarów. Dla miłośników golfa 
są to prawdziwe pola do popisu!

Pole golfowe klubu Wityng nad Jeziorem 
Mikorzyńskim, 62-561 Ślesin, Mikorzyn 1a, 
www.wityng.pl, wityng@wityng.pl;

Otwarte codziennie oprócz poniedziałków 
od godz. 10 do zmierzchu (możliwość gry 
zimą); pole: 9 dołków, par 27; długość 
575 m; driving range, putting green, tur-
nieje, szkółka golfowa dla dzieci i doro-
słych; ośrodek wypoczynkowy, dodatko-
wo korty tenisowe.
Golf Club Bytkowo, 62-090 Bytkowo, 
gm. Rokietnica, ul. Golfowa, tel. kom. 606 
590 001, 603 790 555, www.polegolfowe.pl, 
biuro@polegolfowe.pl;
Otwarte codziennie; pole 9 dołków, par 
36, dł. 3200 m; pole treningowe: 6 doł-
ków, par 18, dł. 435 m; driving range o dł. 
300 m dla 40 osób; treningi na symulato-
rze komputerowym; boiska do innych gier.
Malta Ski Poznań, 61-131 Poznań, ul. Wian-
kowa 2, tel. kom. 501 355 153, 502 256 
280, www.maltaski.pl, recepcja@maltaski.pl;
Otwarte codziennie w godz. 8–22 każdego 
dnia tygodnia; pole do minigolfa; 18 doł-
ków o różnym stopniu trudności; bez ogra-
niczeń wiekowych.
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1  Piknik „Leszno. Rozwiń skrzydła”, fot. J. Lewiński
2   Aeroklub Koniński, fot. arch. Aeroklubu
3  Minigolf, fot. arch. Malta Ski Poznań
4   Malta Ski Poznań, fot. P. Skórnicki
W tle: AEROfestival 2015, fot. GEP Chroszcz
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Nurkowanie
Wielkopolska to obfitość jezior. Także tych, w których można zaj-
rzeć pod wodę z maską i akwalungiem. Nurkowanie w dość przej-
rzystych wielkopolskich wodach to czysta przyjemność i niezapo-
mniana przygoda. Przy dnie jezior znaleźć można nie tylko piękne 
ryby i podwodne łąki, ale także wraki, zatopione dzwony, rzeźby 
i inne ciekawostki z torami przeszkód włącznie.

Najbardziej rozwinięta baza nurkowa znajduje się nad jeziorami 
Powidzkiego Parku Krajobrazowego (jez. Powidzkie i Bogusław-
skie), gdzie swoje przystanie mają niemal wszystkie ważniejsze 
kluby nurkowe z całego regionu. Świetne warunki do schodzenia 
pod wodę są także na terenie pojezierzy: Poznańskiego, Gnieź-
nieńskiego, Leszczyńskiego i Międzychodzko-Sierakowskiego. Oso-
bliwe jest głębokie na 45 metrów Jezioro Śremskie koło Siera-
kowa – jego dno znajduje się 6 metrów poniżej poziomu morza! 
Jest to jedyna tzw. kryptodepresja w regionie.

W Pile, na terenie jeziora Płotki, znajduje się jedyny w Europie 
Podwodny Park Jurajski, który jest nie lada gratką dla płetwo-
nurków. Rozpoczynający przygodę z nurkowaniem mogą liczyć na 
wsparcie bazy nurkowej mieszczącej się przy jeziorze. 

Jeziora w Wielkopolsce są piękne, ciekawe. Czystość akwe-
nów i poziom przejrzystości lustra wody są wystarczające do 
tego, by czerpać radość z nurkowania. A więc – do zobaczenia 
pod powierzchnią!

WYBRANI ORGANIZATORZY TURYSTYKI 
NURKOWEJ W WIELKOPOLSCE
Centrum Nurkowe Diver 24 – ul. Wrocławska 20, Poznań, www.
diver.info.pl;
Poznański Klub Działalności Podwodnej – ul. Załęże 4, Poznań, 
www.pkdp.poznan.pl;
Wielkopolskie Towarzystwo Podwodne Barakuda – ul. 28 Czerw-
ca 1956, Poznań, www.barakuda.pl;
Poznański Klub Płetwonurków Delfin – ul. Niezłomnych 16, Po-
znań, www.pkp-delfin.poznan.pl;
Poznański Klub Podwodny PTTK Akwanauta – Stary Rynek 90, Po-
znań, www.akwanauta.com.pl;
Poznańskie Centrum Nurkowe Nautica – ul. Piłsudskiego 100, Po-
znań, www.nautica.poznan.pl;
Centrum Nurkowe Nemo – ul. Termalna 1, Poznań, www.nemo.
com.pl;
Centrum Nurkowe Octopus – ul. Leszczyńskich 35, Leszno, www.
octopus.net.pl;
Deep Diver – Krzysztof Trawiński, al. Niepodległości 98b, 64-920 
Piła, www.deepdiver.com.pl.

Parki linowe
To jedna z najmłodszych form turystyki 
aktywnej. Wymaga jedynie podstawowej 
sprawności fizycznej, a daje niesamowi-
cie dużo frajdy i przyjemności; wyzwa-
la emocje, adrenalinę, uczy skupienia, 
uwagi, odpowiedzialności za każdy krok, 
a jednocześnie jest całkowicie bezpiecz-
ne. W parkach linowych można cieszyć się 
przyrodą, chodząc z asekuracją na dużych 
wysokościach, nawet w koronach drzew! 
Parki linowe to sprytne połączenie bez-
troskiej zabawy i sportu – idealna propo-
zycja na spędzenie aktywnego dnia w gro-
nie przyjaciół lub rodziny.

WYBRANE PARKI LINOWE 
W WIELKOPOLSCE
Pyrland Park – Poznań, okolice mety toru 
regatowego Malta, www.pyrlandpark.pl;
Adrenalina – ul. Łopatyńskiego, Oborniki, 
www.parklinowy-oborniki.pl;
Cascader Park – Kobylnica, www.casca-
derpark.pl;
Fun Force – Powidz, www.funforce.eu;
Leśny Raj – Termy Ślesińskie, ul. Napole-
ona, Ślesin, www.parklinowy.konin.pl;
Park Linowy Korzonkowo – Korzonkowo 
koło Mosiny, www.korzonkowo.pl;
GeoPark – Piła-Płotki, www.geoparklino-
wy.pl;
Tarzan – Park 1000-lecia, Leszno, http://
www.parklinowytarzan.pl;
Hotel Remes – Opalenica, www.hotelre-
mes.pl/sport/park-linowy.

Ścianki 
wspinaczkowe
Wspinaczka skałkowa zalicza się do spor-
tów ekstremalnych. Jednak jego wersja 
rekreacyjna na specjalnie przygotowanych 
ściankach jest całkowicie bezpieczna dzię-
ki umiejętnej asekuracji instruktora. Dla-
tego ten sport w Wielkopolsce może upra-
wiać każdy, niezależnie od wieku i tężyzny 
fizycznej. Jest znakomitą formą rekreacji, 
uzupełniającą codzienną aktywność. Jed-
na z  najciekawszych ścianek wspinacz-
kowych w Polsce powstała w Kościanie, 
znajduje się wewnątrz zabytkowej wieży 
ciśnień. Można się tam wspiąć nawet na 
wysokość 18 metrów.

WYBRANE ŚCIANKI 
WSPINACZKOWE 
W WIELKOPOLSCE
Climbing Spot – hala AZS, ul. Pułaskie-
go 30, Poznań, www.climbingspot.pl;
Blok Haus – ul. św. Michała 100, Poznań, 
www.blokhaus.pl;
Avana – ul. Bolesława Krzywoustego 72, 
Poznań, www.scianka.avana.pl;
Wieża Ciśnień – ul. Czempińska 2, Kościan, 
www.wieza.koscian.pl;
Fala Park – ul. Poznańska 1, Wolsztyn, 
www.falapark.pl.

Paintball
To jedna z ulubionych rozrywek miłośni-
ków militariów i gier terenowych. Paint-
ball to bitwa na specyficzny rodzaj ka-
rabinów, w których amunicją nie są ostre 
pociski, ale plastikowe kulki wypełnione 
farbą. Taka profesjonalnie zorganizowana 
zabawa w „wojnę” jest całkowicie bez-
pieczna i daje dużo emocji. Leśne obsza-
ry Wielkopolski są idealnym miejscem na 
tego typu igraszki. Paintball może być 
wspaniałym urozmaiceniem spotkań to-
warzyskich czy imprez integracyjnych. 
Niezwykłe tereny do paintballu – stara 
cegielnia i były poligon wojskowy Kacze-
mka – są w okolicy Pleszewa.

WYBRANI ORGANIZATORZY 
PAINTBALLU W WIELKOPOLSCE
Paintball Wielkopolska – os. Przyjaźni 8/4, 
61-684 Poznań, tel. kom. 509 550 126, 
www.paintball-wielkopolska.pl;
Paintball Poznań  – ul.  Starołęcka 60, 
61-361 Poznań, tel. kom. 508 373 364, 
www.unitedpaintball.pl;
Plecha Paintball Pleszew – u. Rzymska 17, 
63-300 Pleszew, tel. kom. 502 703 778, 
www.paintball-pleszew.com.pl;
Area 51 Czarna Wieś koło Grodziska 
Wlkp. – Czarna Wieś, 62-065 Grodzisk 
Wlkp., tel. kom. 888 922 625, www.paint-
ball-grodzisk.pl;
Zrzeszenie klubów paintballowych Wielko-
polskie Leśne Kluby Paintballowe – www.
paintball.wlkp.pl;
Paintball Komorze Przybysławskie – tel. 
501 302 703, www.paintball.strefa.pl;

Rajdy terenowe
Entuzjaści motoryzacji odnajdą w Wiel-
kopolsce znakomite szlaki do jazdy te-
renowej, przystosowane zarówno dla sa-
mochodów z napędem na cztery koła, 
quadów, jak dla motocrossu czy mode-
li zdalnie sterowanych. Specjalne tra-
sy do tzw. off-roadu pozwalają cieszyć 
się jazdą w trudnym terenie i doskona-
lić umiejętności kierowców, jednocze-
śnie nie narażając pięknych lasów na 
dewastację i nie płosząc cennej dzikiej 
zwierzyny. Najsłynniejszy tor motocros-
sowy znajduje się w Obornikach, gdzie 
odbywają się nawet zawody o randze 
mistrzostw Polski.

WYBRANE TORY OFF-ROAD 
W WIELKOPOLSCE
Farma Adrenaliny w  Przeźmierowie  – 
ul.  Strzeszyńska 242, 60-479 Poznań, 
tel. kom. 513  063  109, www.farma- 
-adrenaliny.pl;
PHU Autodrom 4x4, Włościejewki koło 
Książa Wlkp. – Włościejewki 22, 63-130 
Książ Wlkp., tel. kom. 695  442  335, 
www.autodrom4x4.pl;
Tor Motocrossowy Oborniki, ul.  Dro-
ga Leśna 7, 64-600 Oborniki, tel. kom. 
604 773 753, www.motokluboborniki.pl;
Tor off-road dla modeli, Murowana Gośli-
na, ul. Łąkowa – kontakt poprzez RC Club 
Poznań, ul. Margonińska 7, 60-425 Poznań, 
www.rcclubpoznan.pl;
Wypożyczalnia quadów, Psarskie koło Śre-
mu, ul. Sikorskiego 81, tel. 61 283 56 57, 
www.quadysrem.pl.
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1  Park linowy, fot. arch. WOT
2   Climbing Spot, fot. arch. Ośrodka
3   Trasy offroadowe, © niesim | Fotolia
4    Paintball, © Dreamstime.com
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POZNAŃ
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


