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Szlak zabytków techniki w Wielkopolsce

 O zabytkowych świątyniach czy 
pałacach wiemy sporo. Wiedza o dziedzic-
twie przemysłowym jest znikoma. Tymcza-
sem bogactwo zarówno dawnych budowli, 
jak i maszyn, urządzeń i linii technologicz-
nych jest ogromne. Niestety, obiekty te dość 
rzadko wpisywane są do rejestru zabytków, 
co dawałoby im prawną ochronę. Dopiero 
od niedawna zaczyna się też postrzegać je 
jako potencjalne atrakcje turystyczne. 
 W Wielkopolsce nade wszystko za-
chowały się zabytki związane z rolnictwem 
– cukrownie, młyny, browary, rzeźnie, go-
rzelnie, mleczarnie, cegielnie. Ale mamy tu 

też stare gazownie, imponujące dworce, pa-
rowozownie, kolejki wąskotorowe czy cieka-
we mosty. Są wśród nich obiekty już nieużyt-
kowane, zapomniane i popadające w ruinę, 
ale są też takie, które po zaadaptowaniu do 
nowych celów zaczęły swoje „drugie życie”. 
Nie sposób o wszystkich napisać w folderze. 
Dlatego zwracamy w nim uwagę tylko na 
niektóre zabytkowe obiekty techniki warte 
zobaczenia, starając się o różnorodność wy-
boru, ale i biorąc pod uwagę ich dostępność 
dla turysty. Niech będą one tylko zwiastu-
nem tego, co z dziedzictwa przemysłowego 
zachowało się w Wielkopolsce.

Zabytkowy most w Opatówku,
fot. Z. Schmidt
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Trasa 1
Poznań – Szreniawa – Jaracz 

Poznań 

Stary Browar 

 Stary Browar w Poznaniu to znako-
mity przykład na współczesne wykorzysta-
nie dawnej zabudowy przemysłowej. Dziś to 
Centrum Sztuki i Biznesu, powstałe  z wyko-
rzystaniem autentycznych murów dawnego 
browaru Huggera, jest jedną z wizytówek 
Poznania. 
 Początki browaru sięgają roku 
1844, gdy do Poznania przybył Ambrosius 
Hugger,  piwowar z Wirtembergii, który 
na miejscu dawnej winiarni założył bro-
war. Jego synowie, Julius i Alfons, w latach 
70. XIX wieku zaczęli tworzyć słynne póź-
niej Browary Huggera. Na działce na na-
rożniku Półwiejskiej i uliczki ciągnącej się 

od Bramy Wildeckiej wzdłuż fortyfikacji 
miejskich obok Fortu Grolmanna, około 
roku 1890 postawili warzelnię, słodownię i 
suszarnię z charakterystycznym kominem. 
Przełom wieków XIX i początek XX to okres 
prosperity firmy. Wokół dziedzińca dobudo-
wano budynek biurowy i warsztaty bednar-
skie oraz nowy komin. W 1918 roku browar 
produkował prawie 72.000 hektolitrów ja-
snego piwa marki Kryształ i ciemnego Spe-
cjał.
 W połowie lat 20. XX wieku bro-
war przejął Koncern Chemiczny dr Roma-
na Maya, a tuż przed wybuchem II wojny 
światowej - Browar Związkowy Związku Re-
stauratorów. We wrześniu 1939 roku zakład 
przeszedł pod zarząd niemiecki. 
 Podczas walk o Poznań w 1945 
roku browar został znacznie zniszczony. Po 
wojnie przejęły go Zakłady Piwowarskie. W 
1980 roku zakład zamknięto, ale do 1997 
roku działała tu jeszcze wytwórnia wód ga-

zowanych. W grudniu 1998 roku budynki 
dawnego browaru kupiła spółka Fortis na-
leżąca do Grażyny Kulczyk. Dawne zabu-
dowania browaru Huggera stały się częścią 
nowoczesnego kompleksu handlowo-biz-
nesowo-kulturalnego. W nowym projekcie 
starannie wykorzystano wszystko to, co dało 
się wykorzystać (cegły z przełomu XIX i XX 
wieku, detale drewniane, więźby dachowe, 
niektóre stropy wsparte metalowymi słupa-
mi oraz kotwy, a także browarnicze urządze-
nia). 
 Pierwszą część handlową Starego 
Browaru otwarto w listopadzie 2003 roku, 
Dziedziniec Sztuki zainaugurował swą dzia-
łalność wystawą prac włoskiego designera i 
architekta Alessandro Mendiniego w maju 
2004 roku, a w marcu 2007 roku oddano do 
użytku drugą część kompleksu. 

Stary Browar
ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań
tel.  61 859 60 22, fax 61 859 60 21
www.starybrowar5050.com

Poznań – śladami Hipolita Cegielskiego 

 Początki największego poznańskie-
go przedsiębiorstwa przemysłowego sięgają 
roku 1846, kiedy to Hipolit Cegielski, jeden 
z czołowych poznańskich organiczników, 
w budynku Bazaru otworzył sklep żelazny. 
Wkrótce przy ulicy Woźnej uruchomił on 
warsztat naprawczy, a następnie przy ulicy 
Koziej 7 (obecnie teren podwórza szpitala 
im. Józefa Strusia) założył wytwórnię na-
rzędzi i prostych maszyn rolniczych. Histo-
ria przemysłowa zakładu zaczęła się w roku 
1859, gdy na wykupionym przez Cegielskie-
go terenie przy ulicy Strzeleckiej rozpoczę-
ła działalność odlewnia żeliwa, a następnie 
kuźnia. Firma produkowała głównie maszy-
ny rolnicze, kotły parowe i lokomobile. Jako 
jedna z pierwszych polskich fabryk w zabo-
rze pruskim tworzyła podstawy industriali-
zacji w Wielkopolsce. 

 Z dawnej fabryki Cegielskiego przy 
ulicy Strzeleckiej pozostał tylko budynek 
kantoru z charakterystyczną ośmioboczną 
wieżą, zbudowany w latach 1869-70 według 
projektu Stanisława Hebanowskiego. Po 
latach zapomnienia i niszczenia, budowlę   
starannie odrestaurowano według projektu 
Wojciecha Łakińskiego i zaadaptowano na 
potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onko-
logii, do którego dziś należy – prace zakoń-
czono w 2006 roku. Imponująca jest zacho-
wana z czasów budowy żeliwna konstrukcja 
klatki schodowej i balustrady w wieży, która 
prawdopodobnie wykonana została właśnie 
w fabryce Cegielskiego. 
 Po okresie rozwoju fabryki Cegiel-
skiego na Głównej, nieopodal dworca Po-
znań-Wschód, w latach 1919-20 Towarzy-
stwo Akcyjne H. Cegielski wykupiło dawne 
niemieckie fabryki przy obecnej ulicy 28 
Czerwca 1956 i przeniosło część produkcji 
na Wildę. Dziś właśnie tam jest siedziba fa-
bryki. O początkach firmy przypomina sto-
jąca przy głównej bramie lokomobila z 1924 
roku, a z dziejami tej niezwykłej, będącej 
symbolem Poznania, fabryki zapoznać się 
można w Muzeum Zakładowym HCP. Moż-
na w nim zobaczyć m.in. biurko Hipolita 
Cegielskiego (wykonane w zakładach sto-
larskich Zeylanda w Poznaniu), liczne do-
kumenty z początków powstawania fabryki, 
a także poznać historię i osiągnięcia liczącej 
ponad 160 lat firmy H. Cegielski. 

H. Cegielski Poznań S.A, 
ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 
61-485 Poznań 
tel. 61 831 13 50, fax 61 83113 72    
www.hcp.com.pl
 
Poznań – gazownia

 Na terenie dawnych ogrodów, 
w zakolu Warty w roku 1853 rozpoczęto 
budowę zakładu gazowniczego. Trzy lata 
później rozpoczął on swą działalność i był 

Lokomotywa przy bramie wejściowej fabryki H. Cegielskiego, 
fot. Z. Schmidt
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pierwszym w Wielkopolsce i czwartym po 
Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku, takim 
zakładem na terenie obecnej Polski. Gaz 
pozyskiwany był wówczas w procesie odga-
zowywania węgla kamiennego w temperatu-
rze 900-1300 stopni Celsjusza, bez dopływu 
powietrza. Tak otrzymywany gaz węglowy 
przerabiano następnie na gaz miejski i uży-
wano początkowo głównie do oświetlania 
ulic. Z czasem znalazł jednak zastosowanie 
w gospodarstwach domowych – wykorzy-
stywano go do gotowania, grzania wody, 
prasowania, ogrzewania pomieszczeń.
 Generalnym projektantem i bu-
downiczym poznańskiej gazowni był dr John 
Moore z Anglii. Jej pierwsze obiekty, a więc 
piecownia, aparatownia i dwa zbiorniki gazu 
wzniesiono w stylu charakterystycznym dla 
wielkokubaturowych obiektów przemysło-
wych drugiej połowy XIX wieku. Budowle o 
historyzujących formach stawiano z czerwo-
nej cegły i oszczędnie dekorowano. 
 Po wodociągach, które na terenie 
gazowni powstały w 1866 roku, ani po ko-
lejnych trzech zbiornikach gazu nie ma już 
śladu. Gdy stara gazownia zaprzestała swej 
działalności w 1967 roku, w 1973 roku ro-
zebrano też bardzo charakterystyczną pie-
cownię Koppersa oraz zbiorniki gazu. Do 
naszych czasów przetrwały: budynek gazu 
wodnego (z 1900 roku), elektrownia (1904), 

hala filtrów i kotłownia (1909). W latach 
90. XX wieku część obiektów gazowni za-
adaptowano na biura, magazyny i warsztaty, 
część – w tym kotłownia i hala filtrów są nie-
użytkowane, a budynek gazu wodnego jest 
już w ruinie. Dotychczas żadna z koncepcji 
zagospodarowania starej gazowni nie zosta-
ła zrealizowana.
 
Stara gazownia, Poznań, ul. Grobla 8/9
Wielkopolska Spółka Gazownicza
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań 
tel. 61 854 51 00
www. gazownia.poznan.pl

Poznań – Muzeum Motoryzacji

 Niemal 40 pojazdów, w zdecydowa-
nej większości w pełni sprawnych technicz-
nie, oglądać można w muzeum znajdującym 
się pod rondem Kaponiera. Prezentowane 
eksponaty są własnością prywatną członków 
Automobilklubu Wielkopolskiego, do które-
go należy to muzeum. I choć ekspozycja nie 
jest stała – niektóre samochody są od cza-
su do czasu wymieniane – to jednak zawsze 
można tu zobaczyć znakomite przykłady 
pojazdów retro, sportowych, motocykli czy 
rowerów. Wzrok przyciągają zwłaszcza ame-

rykańskie limuzyny Nash 6430 z 1926 roku, 
Ford T z 1927 czy Plymouth PD Six z 1933 
roku. 
 Dla miłośników motocykli są zaś 
między innymi angielski Ariel 500 cm sześc. 
i  jednocylindrowy Harley Davidson z 1928 
roku czy BMW R 4 z 1937 roku będący naj-
większą jednocylindrową konstrukcją tej 
firmy. Miłośnicy polskiej motoryzacji mogą 
zobaczyć motocykle Sokół 1000 z 1936 roku 
czy Junak m 10 z bocznym wózkiem. 
Oprócz pojazdów w muzeum prezentowa-
ne są też zbiory często unikatowych  części, 
akcesoriów i pamiątek. Można więc obejrzeć 
między innymi kolekcje świec zapłonowych, 
reflektorów, kierunkowskazów. 

Muzeum Motoryzacji Automobilklubu
Wielkopolskiego
Rondo Kaponiera, 60-829 Poznań
tel. 61 847 63 59, www.aw.poznan.pl

Poznań - Muzeum Komunikacji Miejskiej 
MPK

 Niewielkie Muzeum Komunika-
cji Miejskiej powstało w dawnej podstacji 
transformatorowej w najstarszym obiekcie 
zajezdni przy ul. Głogowskiej. Otwarto je w 

2007 roku, w 10 rocznicę uruchomienia tra-
sy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz 
100 rocznicę przekazania do użytku zajezd-
ni przy ul. Głogowskiej. Budynek podstacji 
wzniesiono w latach 1928-29  -  pełnił on swą 
funkcję do końca lat 60.
 Do najstarszych eksponatów pre-
zentowanych w tym muzeum należą spra-
wozdania finansowe spółki akcyjnej Posener 
– Pferde – Eisenbahn Gesellschaft (później-
szej Poznańskiej Kolei Elektrycznej) publi-
kowane drukiem od 1881 roku oraz przed-
wojenne bilety okresowe (w tym imienny 
bilet miesięczny z 1908 roku, karta abona-
mentowa z 1927 roku, bilety dla członków 
rodzin pracowników Poznańskiej Kolei 
Elektrycznej z lat 30. XX wieku. Prezento-
wane są tu też mundury, torby i akcesoria 
konduktorskie, kasowniki biletów jednora-
zowych z lat 1976-1993, kasownik karnetów 
wieloprzejazdowych „Krak” (1964-1991), 
automat do sprzedaży biletów „Krab” (1964-
1976), automat „Merona”, pulpit szkolenio-
wy z przegubowca 102N, przedwojenne sie-
dzenie pasażerskie (o zmiennym położeniu 
oparcia) pochodzące z wagonu z Norymber-
gi, elementy infrastruktury przystankowej 
oraz rozkłady jazdy stosowane od lat 60. XX 
wieku.
 Największe jednak zainteresowanie 
zwiedzających wzbudza oryginalny frag-
ment przedziału pasażerskiego wagonu typu 
N. Dla poznaniaków interesująca jest też 
wystawa prezentująca poszczególne etapy 
budowy „Pestki” czyli trasy Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju oraz oryginalna ma-
kieta PST z 1978 roku. 
 W zbiorach Muzeum Komunikacji 
Miejskiej jest też historyczny tabor (wagon 
konny Herbrand z 1880 roku, skład N+ND z 
1949 i 1952 roku, przegubowiec 102N z 1969 
roku, wagon 13N z 1965 roku oraz  autobus 
Jelcz 043 Caro z przyczepą P01). 
 Najciekawsze jednak jest to, że sta-
rym tramwajem można wybrać się na zwie-

Muzeum Motoryzacji w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Gazownia w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt

Muzeum Motoryzacji w Poznaniu,
fot. Z. Schmidt
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dzanie Poznania – zabytkowe tramwaje linii 
„0” i autobusy linii „100” kursują w niedziele 
od  kwietnia do października. Specjalne wy-
cieczki starym tramwajem przygotowywane 
są też dla grup zorganizowanych. 

Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK 
ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, 
tel. 61 869 93 61, www.mpk.poznan.pl 

Szreniawa – Muzeum Narodowe Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

 Szreniawskie muzeum jest jedyną 
tego typu placówką muzealną w Polsce i jed-
ną z nielicznych w Europie. Choć powstało 
ono w 1964 roku to jednak swoimi korze-
niami sięga XIX-wiecznych tradycji, gdyż 
nawiązało do założonego w 1875 roku i ist-
niejącego do wybuchu II wojny światowej w 
Warszawie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.  
 Początkowo mieściło się w eklek-
tycznym dworze z połowy XIX wieku, by-
łej siedzibie właścicieli szreniawskich dóbr 
– Bierbaumów. Dziś - wraz z fragmentem 
dawnego parku dworskiego oraz gospodar-
stwem folwarcznym z początku XIX wieku 
- zajmuje teren o powierzchni 10 hektarów,. 
Ekspozycje znajdują się obecnie także w spe-

cjalnie na ten cel wzniesionych kilkunastu 
pawilonach i wiatach. Muzeum ma bowiem 
w swoich zbiorach około 16.000 eksponatów 
o różnych gabarytach - od niewielkich, pro-
stych narzędzi po ogromne lokomobile (naj-
starsza jest angielska firmy Robey & Corn z 
1895 roku) i maszyny parowe. 
 W kilkunastu działach tematycz-
nych prześledzić tu można zmiany, jakie za-
szły w rolnictwie od czasów starożytnych po 
współczesność - od ekspozycji prymityw-
nych radeł i cepów do maszyn i urządzeń, 
które pokazują postęp techniczny i biolo-
giczny w rolnictwie w XIX i XX wieku. 
 Szczególnie efektowne są prezen-
tacje dziejów bartnictwa i pszczelarstwa z 
urokliwymi ulami stojącymi w parku, ale i 
przemysłu rolno-spożywczego ukazujące 
jak niegdyś pieczono chleb, wyrabiano olej 
czy przetwarzano mleko. Bogata ekspozycja 
narzędzi garncarskich, ciesielskich, rymar-
skich, kowalskich, bednarskich, tkackich czy 
garbarskich pozwala uzmysłowić sobie jaką 
drogę przebyło rzemiosło. 
 Ale nawet najciekawiej zaprezen-
towane eksponaty nie zastąpią pokazów 
dawnych technik i prac prowadzonych w 
gospodarstwach. Dlatego ogromnym powo-
dzeniem cieszą się organizowane w muzeum 

cykle imprez ilustrujących życie dawnej wsi 
w poszczególnych porach roku.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel. 61 810 76 29, www.muzeum-szreniawa.pl 
 
Jaracz – Muzeum Historii Młynarstwa 
i Wodnych Urządzeń  Przemysłu 
Wiejskiego

 Młyn na Wełnie w Jaraczu koło 
Obornik był od niepamiętnych czasów. 
Wiadomo na pewno, że ten, który istniał 
tu przed 1790 rokiem spłonął w wieku XIX. 
Wówczas na młyn przebudowano dwupię-
trowy, murowany  spichlerz. Na potrzeby 
muzeum dawną osadę młyńską nad Wełną, 
składającą się z murowanego młyna gospo-
darczego o napędzie turbinowym, stajni 
oraz domu młynarza,  zaadaptowano w 1981 
roku. Dziś można tu prześledzić dzieje prze-
twórstwa zbożowego od czasów najdawniej-
szych do wieku XX oraz cykl produkcyjny 
młyna. 
 Turbina wodna Francisa usytu-
owana w przybudówce młyna wytwarzała 
energię elektryczną – stąd, za pomocą pa-

sów transmisyjnych, napęd przekazywany 
był do maszyn we młynie. Większość urzą-
dzeń prezentowanych w młynie pochodzi z 
lat 20. XX wieku z firmy „J.Maxymowicz i 
J. Szejer” z Ostrowa Wielkopolskiego, ale są 
tu także urządzenia niemieckie i austriac-
kie. W skład wyposażenia młyna wchodziły 
także wialnia, kąkolnik oraz czyszczarki, w 
których ze zboża usuwało się resztki piasku 
i chwastów, łuszczarka służąca do usuwania 
łusek otaczających ziarna oraz mlewniki 
walcowe i kamienie młyńskie do przemiału 
zboża. Ostatnim etapem produkcji było od-
siewanie mąki w odsiewaczach i pakowanie 
jej do worków. 
W muzeum tym (oddziale Muzeum Naro-
dowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie) warto też zajrzeć do 
dawnej stajni, gdzie prezentowane są zabytki 
związane z przerobem zboża – poczynając 
od różnego rodzaju żaren po stępy wydrążo-
ne w pniu drzewa i śrutowniki. 

Muzeum Historii Młynarstwa i Wodnych 
Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu 
64-608 Parkowo, tel. 67 261 05 15 
www.muzeum-szreniawa.pl 

Muzeum Historii Młynarstwa i Wodnych Urządzeń 
Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, fot. Arch. Muzeum w 

Jaraczu

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szrenaiwie,
fot. Z. Schmidt
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Trasa 2
Sielinko – Rakoniewice – Wolsztyn – 

Śmigiel 

Sielinko – Muzeum Gospodarki Mięsnej

 W Europie są tylko trzy takie mu-
zea. Poza Polską – na Węgrzech i w Niem-
czech. To w Sielinku koło Opalenicy, będące 
dziś oddziałem Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie, powstało dzięki staraniom prof. 
Wincentego Pezackiego z poznańskiej Aka-
demii Rolniczej, który przez wiele lat zbierał 
eksponaty związane z historią przetwórstwa 
mięsnego. 
 Muzealne zbiory, które oglądać 
można od 1996 roku w specjalnie dla nich 
wzniesionym budynku, podzielono na czte-
ry części. W hali północnej prezentowane są 
fotografie, wschodniej – sztandary cechowe, 

w tym najstarszy z 1645 roku,  dokumen-
ty (cechowe, druki zawodowe, świadectwa 
mistrzowskie – poznański cech rzeźniczy w 
2007 roku obchodził 750-lecie swego istnie-
nia), a także urządzenia pomocnicze, w tym 
pierwszy trychinoskop. 
 Najciekawsze technicznie ekspo-
naty oglądać można w hali południowej. To 
w niej zgromadzono różnorakie urządzenia 
używane w przemyśle mięsnym poczyna-
jąc od secesyjnego wyposażenia sklepów 
mięsnych i lodówek z okresu międzywo-
jennego  poprzez urządzenia stosowane w 
procesach wytopu tłuszczu i w produkcji 
wyrobów mięsnych po maszyny do produk-
cji konserw. Uzupełnieniem tej hali, jest hala 
zachodnia z ekspozycją wozów konnych, 
którymi transportowano zwierzęta oraz 
ogromnych sprężarek chłodniczych (naj-
starsza ma już ponad 130 lat).

Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku 
ul. Parkowa 2,  64-330 Opalenica, 
tel. 61 447 36 14, www.muzeum-szreniawa.pl 

Rakoniewice – Wielkopolskie Muzeum 
Pożarnictwa

 Niemal 4000 eksponatów związa-
nych z działalnością straży pożarnej udało 
się zgromadzić w Wielkopolskim Muzeum 
Pożarnictwa od czasu powstania tej pla-
cówki w 1974 roku. Muzeum mieści się w 
szachulcowym zborze poewangelickim. Na 
jego parterze zgromadzono m.in. stare wozy 
i sikawki konne, w tym najstarszy drewnia-
ny wóz strażacki z 1786 roku. Na balkonach 
poewangelickiej świątyni obejrzeć można 
eksponaty związane m.in. z działalnością 
ochotniczych straży pożarnych, a także ko-
lekcję mundurów, hełmów, medali i sztanda-
rów. Spory jest tu także zbiór plakatów i ksią-
żek o tematyce pożarniczej A że w dawnym 
kościele nie wszystkie eksponaty się mieści-
ły, w latach 80. i 90. XX wieku zbudowano 
za byłą świątynią dwa pawilony, w których 
prezentowany jest ciężki sprzęt i samocho-
dy strażackie. Są tu m.in. wozy pożarnicze 
-  począwszy od 1920 roku po wycofane z 
eksploatacji kilka lat temu. Do najciekaw-
szych należą dwa chevrolety z 1927 i 1929 
roku oraz bedford-drabina z 1954 roku. 

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, ul. Ko-
ścielna 1, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 444 11 
58,  www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl

Wolsztyn - parowozownia

 Parowozownia w Wolsztynie, po-
wstała w 1907 roku, jest dziś ostatnią czynną 
parowozownią w Europie. Do jej funkcjono-
wania, na początku wieku XX wzniesiono 
wiele urządzeń potrzebnych do obsługi pa-
rowozów, a także halę postojową dla ośmiu 
lokomotyw, wieżę ciśnień do wody, obrotni-
cę. Większość tych obiektów zachowała się 
w prawie niezmienionej postaci. 
 Najstarszy tutejszy parowóz pocho-
dzi z 1917 roku, a wyprodukowany został w 
Berlinie.  W parowozowni można też zoba-
czyć parowóz ostatniej serii wytwarzanej w 
Polsce - „Ty 51” wyprodukowany w HCP w 
Poznaniu w 1957 roku, a także zabytkowe 
wagony i drezyny, sprzęt i akcesoria kole-
jowe. Najbardziej znanym parowozem jest 
słynna „Piękna Helena”, która  na wystawie 
w Paryżu w 1937 roku otrzymała złoty me-
dal. Na owe czasy był to najszybszy parowóz 
polskich kolei, który osiągał prędkość aż 130 
km na godzinę. Wyprodukowano go w fa-
bryce w Chrzanowie. 
 Niezwykłość wolsztyńskich paro-
wozów polega przede wszystkim na tym, że 
kilkanaście spośród niemal 30 jest w pełni 
sprawnych i wciąż prowadzi regularne linie 
kolejowe z Wolsztyna do Zbąszynka, Leszna 
i Poznania. Można tu też wybrać się na prze-

Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku,
fot. Arch. Muzeum w Sielinku

Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku,
fot. Arch. Muzeum w Sielinku

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, 
fot. Arch. Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Parada Parowozów w Wolsztynie,
fot. Arch. Urzędu Miasta w Wolsztynie
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jażdżkę specjalnymi pociągami turystyczny-
mi - „Retro” w wagonach dwuosiowych z lat 
1928-30 lub składem wagonów czteroosio-
wych z lat 1957-58.
 Parowozownia jest dostępna dla tu-
rystów, a co roku, na początku maja organi-
zowana jest tu „Parada parowozów”. Na ten 
niezwykły pokaz przyjeżdżają turyści z całe-
go świata. Wśród nich najliczniejszą grupę 
stanowią miłośnicy kolei z Niemiec, Japonii 
i Wielkiej Brytanii. 

PKP Parowozownia
ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn,
tel. 68 419 17 93;  68 419 17 68, 
fax 68 419 17 53, 
www.parowozowniawolsztyn.pl,
www.parowozy.com.pl 

Śmigiel – gazownia 
 
 Zespół budynków gazowni w Śmi-
glu wzniesiony został w 1902 roku przez 
firmę Karla Francka z Bremy. Podobnie jak 
wszystkie powstające wówczas gazownie 
również śmigielska produkowała gaz węglo-
wy. W chwili otwarcia zakład miał dwa pie-
ce, płuczkę amoniakalną, trzy oczyszczacze, 
licznik na 1000 m sześc. dziennej wydajno-
ści, regulator ciśnienia miejskiego i zbiornik 

gazu o pojemności 400 m sześc. Moderni-
zowana gazownia w kolejnych dziesięciole-
ciach zwiększała swoją wydajność. 
 Śmigielska gazownia składa się z 
czterech odrębnych budynków wzniesio-
nych z czerwonej cegły. W środku zespołu 
dominuje dwukondygnacyjny obiekt z pie-
cownią z piecami retortowymi. Od wscho-
du i zachodu przylegają doń oczyszczalnia i 
dom mieszkalny. Wytwarzania gazu zaprze-
stano tu w 1986 roku, a w budynkach obec-
nie mieszczą się biura. 
 Gazownia w Śmiglu jest jedyną w 
Wielkopolsce, w której zachowało się całe 
wyposażenie – piece, pompa ssąca, odsma-
lacz, płuczki, skrzynie  do odsiarczania. 
Zachowały się także dwa zbiorniki gazu, 
a ponadto zgromadzono w niej bogatą ko-
lekcję gazomierzy i lamp gazowych. Dawną 
gazownię można zwiedzać w zorganizowa-
nych grupach, po uprzednim uzgodnieniu 
z działem promocji Urzędu Miejskiego  (tel. 
65 518 00 03 wew. 42; 65 518 01 39) 

Urząd Miejski, pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Śmigiel,
tel. 65 518 00 03, 65 518 01 39

Trasa 3
Jarocin – Nowe Skalmierzyce – Kalisz – 
Opatówek – Zbiersk – Turek - Kłodawa

Jarocin – dworzec

 Dworzec w Jarocinie to ostatni 
wielki pruski dworzec węzłowy zachowa-
ny w Wielkopolsce. Wybudowany w latach 
1870-75, jest budynkiem piętrowym, nie-
tynkowanym, z malowidłami w nadokienni-
kach (z lat 50. XX wieku). W jego wnętrzu 
do dziś zachowały się stiukowe dekoracje. 
Tu, w październiku 1919 roku spotkał się z 
mieszkańcami Jarocina Józef Piłsudski. 

Dworzec PKP
ul. Dworcowa 1, 63-200 Jarocin
tel. 62 749 13 68  

Nowe Skalmierzyce – dworzec

 Nowe Skalmierzyce powstały na te-
renie ówczesnej wsi Skalmierzyce, po 1815 
roku, jako osada przygraniczna po pru-
skiej stronie granicy z zaborem rosyjskim. 
W roku 1895 połączono je linią kolejową 

z Ostrowem Wielkopolskim, którą w 1906 
roku przedłużono na teren Królestwa Pol-
skiego. To właśnie z tego okresu pochodzi 
neogotycki dworzec wzniesiony w latach 
1904-1909 według projektu niemieckie-
go architekta Hermana. Piętrowa budowla 
zwieńczona strzelistą wieżą z iglicą,  zbu-
dowana jest z czerwonej cegły, z dekoracyj-
nymi elementami z zielonego szkliwionego 
klinkieru. Ściany dworca osiągają 70 cm 
grubości. Jego wnętrza były niegdyś bogato 
zdobione, a o tutejszej restauracji mawiało 
się, iż ma berliński standard i szyk.  Imponu-
jąca budowla miała być swoistą demonstra-
cją budownictwa niemieckiego na wschod-
niej granicy zaboru pruskiego. W 1913 roku 
spotkali się tu cesarz Wilhelm II i car Miko-
łaj II. 
 Po odzyskaniu niepodległości, aż 
do roku 1922 zanim połączono Strzałkowo 
z Kutnem, tędy jeździły pociągi z Poznania 
do Warszawy. W 1924 roku pomieszczenia 
dworca zamieniono na warsztaty naprawy 
wagonów, co spowodowało zniszczenie nie-
zwykłych wnętrz. Dziś w części pomiesz-
czeń mieści się fabryka instrumentów mu-
zycznych, reszta stoi pusta. 

PKP S.A.
ul. Kolejowa, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. 62 753 39 23

Kalisz – most Kamienny 

 Oficjalnie zwano go Aleksandryj-
skim, od imienia cara Aleksandra I, który 
panował, gdy most ów w Kaliszu wznoszo-
no. W języku potocznym nazwano go Ka-
miennym i ta nazwa utrzymała się do dziś. 
Wzniesiono go na miejscu wcześniejszego 
mostu drewnianego, zwanego Młyńskim, 
bowiem odchodziła od niego kładka wiodą-
ca do trzech młynów.
 Budowę mostu Aleksandryjskiego 
rozpoczęto w 1824 roku, a zakończono w 
1825 roku. Kamienny most był pierwszą taką 

Jarociński dworzec,
fot. Z. Schmidt

Skalmierzycki dworzec,
fot. Z. Schmidt

Most kamienny w Kaliszu,
fot. Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu,

J. Kowalczyk
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budowlą w Kaliszu i przetrwał w niezmie-
nionej formie do naszych czasów. Wzniesio-
no go według projektu architekta Sylwestra 
Szpilowskiego, twórcy wielu reprezentacyj-
nych gmachów miasta. Prace prowadzone 
były przy pomocy kafarów, którymi w dno 
pod fundamenty łuku mostowego wbito 104 
pale dębowe. 
 Na jednej z dwóch kamiennych 
tablic wmontowanych w balustrady mostu 
umieszczono herb Kalisza, a na drugiej na-
pis w języku łacińskim:  „Obywatele kaliscy 
pragną, aby most ten kosztem publicznym 
miasta wystawiony, w marcu 1824 rozpo-
częty, a w sierpniu 1825 roku pod imieniem 
najjaśniejszego Aleksandra I, cesarza i króla, 
ojca ojczyzny i opiekuna miasta tego ukoń-
czony, był dla potomnych świadkiem ich 
wdzięczności i przywiązania.”  

Kalisz, most Kamienny

Opatówek – Muzeum Historii Przemysłu.
 
 Jak na ironię Muzeum Historii 
Przemysłu znajduje się na ... wsi. Leżący 
10 km na południowy wschód od Kalisza 
Opatówek stracił prawa miejskie w 1870 
roku. Dziś jest wsią  gminną, a o czasach, w 
których był miasteczkiem rządowym przy-
pomina jedynie budynek dawnej fabryki 

sukienniczej. Wzniósł ją w latach 1824-26 
Adolf Gottlieb Fiedler, przybyły z Saksonii 
przedsiębiorca i kupiec. Na owe czasy był 
to bardzo nowoczesny zakład, który już po 
dziesięciu latach działalności zatrudniał po-
nad 500 osób, a jego wyroby otrzymywały 
medale na wystawach krajowych i między-
narodowych. 
 Fabryka działała do czasów I woj-
ny światowej, choć w ostatnich dziesięciole-
ciach przeżywała kryzys. Próby wznowienia 
produkcji w okresie międzywojennym nie 
powiodły się. Po fabryce pozostał ogromny 
gmach u zbiegu ulic Poniatowskiego i Ko-
ścielnej. To bardzo cenny zabytek klasycy-
stycznej architektury fabrycznej pierwszej 
połowy XIX wieku. Do dziś zachowały się 
w nim oryginalne drewniane stropy z po-
tężnymi belkami dochodzącymi do 14 m 
długości, a także piękna klatka schodowa o 
żeliwnej konstrukcji, z otwartą przestrzenią 
wewnątrz służącą zapewne do pionowego 
transportu towarów.
 Po latach remontu, w 1991 roku  w 
dawnej fabryce otwarto Muzeum Historii 
Przemysłu, w którym do tej pory zgroma-
dzono około 12.000 eksponatów związanych 
z polskim i europejskim przemysłem - od 
maszyn o napędzie parowym, poprzez przy-

rządy laboratoryjne i maszyny biurowe po urzą-
dzenia gospodarstwa domowego. Szczególnie 
cenna jest tu kolekcja 63 fortepianów i pianin, 
produkowanych od początku XIX wieku po 
połowę wieku XX – takich firm jak Lindemann, 
Zdrodowski, Bucholtz, Kerntopf, Małecki, Pa-
epke, Betting, Hintz. Muzeum gromadzi jednak 
przede wszystkim urządzenia wykorzystywane 
w polskim przemyśle. Obejrzeć więc tu można 
maszyny o napędzie parowym, krosna, maszy-
ny przędzalnicze, wykończalnicze, hafciarskie 
i koronkarskie, dziewiarskie, szwalnicze, dru-
karskie. Szczególnie warto zwrócić uwagę na 
bogatą kolekcję projektów żakardowych z prze-
łomu XIX i XX wieku oraz na kolekcję haftów 
i koronek przemysłowych. Są tu prezentowane 
także tkaniny współczesne (w tym ornat Jana 
Pawła II), ceramika z XIX i XX wieku oraz 
dzianiny współczesne. 
 Chcący temat historii przemysłu zgłę-
biać dokładnie mogą skorzystać ze zbiorów 
muzealnej biblioteki, w której gromadzona jest 
literatura dotycząca techniki, przemysłu i hi-
storii oraz katalogi i foldery firm, a także czaso-
pisma fachowe z początku XX wieku.
  
Muzeum Historii Przemysłu, ul. Kościelna, 
62-860 Opatówek, tel. 62 761 86 26, 
www.muzeum-opatowek.pl

Opatówek – most żelazny

 Choć jest niewielki i niepozorny to 
jest jednak najstarszym zachowanym mo-
stem żelaznym w Polsce. Na jego konstrukcji 
widnieje data budowy – 1824. Most w parku 
otaczającym niegdyś rezydencję właścicieli 
Opatówka, umożliwiał przejście przez kanał 
łączący rzeczkę Cienię ze stawem (pozosta-
łością XIV-wiecznej fosy wokół zamku arcy-
biskupów gnieźnieńskich). 
 Oryginalny żeliwny mostek ponad 
wiek służył kolejnym właścicielom pałacu 
i majątku. Niestety, po II wojnie światowej 
zniknęła zeń piękna balustrada  -  prawdopo-
dobnie złamała się i została wywieziona na 
złom. Dziś bezpieczeństwa pieszych strzeże 
zwykła poręcz. Stara balustrada zachowała 
się jedynie na nielicznych fotografiach. 

Opatówek, mostek w parku 

Zbiersk – cukrownia

 Nie wiadomo czy i kiedy powstanie 
muzeum cukrownictwa w Zbiersku, choć 
były takie plany. Zachowana cukrownia w 
Zbiersku jest jedyną w Wielkopolsce, która 
powstała na pograniczu dwóch okresów w 

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
fot. Arch. Urzędu Gminy w Opatówku

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
fot. Arch. Urzędu Gminy w Opatówku Most żelazny w Opatówku,

fot. Z. Schmidt

Cukrownia w Zbiersku,
fot. Z. Schmidt
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historii cukrownictwa – zbudowana przez 
właścicieli ziemskich w pierwszym okresie 
funkcjonowała jako cukrownia przyfol-
warczna, po 1870 roku przekształciła się w 
cukrownię przemysłową. Założył ją w roku 
1852 Wilhelm Aleksander Repphan, prze-
mysłowiec kaliski. I choć z pierwotnych 
budynków niewiele pozostało (spłonęły w 
1899 roku) to jednak do dziś zachowały się 
budynki wzniesione po pożarze, na począt-
ku wieku XX, a przebudowane na przełomie 
lat 20. i 30.
 Dawna cukrownia zajmuje teren 
na rzucie litery L. Budynki fabryczne zacho-
wały się w niezłym stanie, magazynowe są 
nadal użytkowane, choć już nie na cele cu-
krownicze (cukrownia nie działa tu już od 
kilku lat). Na uwagę zasługuje dziedziniec 
fabryczny z zabudowaniami cukrowni (kil-
koma przylegającymi do siebie budynkami 
w kształcie prostopadłościanów, budynkiem 
administracji, kotłowni z 36-metrowym ko-
minem, suszarnią wysłodków, magazynem 
połączonym pomostem z halą pakowni w 
budynku głównym) oraz zespół domów 
mieszkalnych wzniesionych przy drodze do-
jazdowej do cukrowni w latach 20. XX wie-
ku. 

62-830 Zbiersk, Zbiersk Cukrownia 61 

Turek – domy tkackie i Muzeum 
Rzemiosła Tkackiego

 Historia Turku jako miasta tkackie-
go zaczyna się po roku 1815, gdy znalazło się 
ono w Królestwie Polskim. Z miasta, w któ-
rym dotychczas jedynie suknem przywożo-
nym z Wielkopolski handlowano, samo stało 
się wtedy ośrodkiem sukiennictwa, zwłasz-
cza, gdy w roku 1826 przybyli tu licznie 
imigranci tkacze z zachodniej Wielkopolski, 
Czech i Saksonii. W roku 1895 działało w 
nim 358 warsztatów i 3 farbiarnie, a w 1908 
roku powstała pierwsza fabryka włókienni-
cza, która dała początek późniejszym Zakła-

dom Przemysłu Jedwabniczego „Miranda”. 
Na początku XX stulecia powstało kolejnych 
osiem fabryk włókienniczych. Pod znakiem 
włókiennictwa i górnictwa rozwijało się 
miasto także po II wojnie światowej.
 Po tkackiej przeszłości miasta po-
zostały zabytki. Przy ulicach Kaliskiej i Że-
romskiego zachował się cenny zespół dom-
ków tkaczy z 1826 roku. Wzniesione zostały 
one na koszt skarbu Królestwa Polskiego, a 
następnie odpłatnie odstępowane były rze-
mieślnikom. Architektonicznie były jedna-
kowe, budowano je planowo. Dom wznoszo-
no na działce o szerokości 23 m i długości 50 
m, z frontowym wjazdem na granicy. Muro-
wane z cegły i tynkowe, ustawiane kalenico-
wo do drogi, miały wymiary 15 na 8 metrów. 
To domy parterowe, murowane, z wejściami 
na osiach ujętych w pilastry. Nakryte były 
gontowymi (później krytymi papą) dwu-
spadowymi dachami z naczółkami. Po obu 
stronach wejścia symetrycznie rozmieszczo-
no po trzy okna. Wewnątrz mieściły się dwa 
mieszkania, każde o powierzchni około 50 
m kw., rozdzielone wspólnym korytarzem. 
Z tyłu domu był ogród z budynkami gospo-
darczymi. 
 Historię tkactwa można prześledzić 
w Muzeum Rzemiosła Tkackiego mieszczą-

cym się w dawnym XIX-wiecznym ratu-
szu. Stała ekspozycja „Tradycyjne tkactwo i 
włókiennictwo w Turku i okolicy” ilustruje 
dzieje tego rzemiosła w tym regionie. Pre-
zentowane są tu między innymi lady tkackie 
z połowy XIX wieku, puchary i proporce (w 
tym Zgromadzenia Tkaczy z 1828 i 1891 
roku), archiwalne fotografie pierwszej fabry-
ki włókienniczej założonej przez Friedricha 
Müllera oraz systematycznie powiększana 
kolekcja makatek żakardowych z przełomu 
XIX i XX wieku. Dla miłośników dawnych 
technik interesujące będzie przyjrzenie się 
pracy ludowego warsztatu tkackiego, który 
został tu uruchomiony, jak i działaniu sno-
wadła do snucia osnowy. Muzeum regular-
nie organizuje warsztaty tkackie.

Muzeum Rzemiosła Tkackiego, pl. Wojska 
Polskiego 1, 62-700 Turek, tel. 63 278 41 60, 
fax 63 280 20 03, www.muzeum.turek.net.pl

Kłodawa – Kopalnia Soli  

 Złoża soli kamiennej odkryto w 
Kłodawie pod koniec lat 40. XX wieku. W 
1949 roku  rozpoczęto budowę kopalni, 
którą zaczęto eksploatować w 1956 roku. 
Obecnie jest to największa kopalnia soli w 
Polsce, wydobywająca około 1,3 mln ton soli 
rocznie.   Łączna długość podziemnych ko-

rytarzy kłodawskiej kopalni i komór wynosi 
około 350 km, a łączna objętość pustek po-
eksploatacyjnych sięga  15 mln m3. 
 Część podziemnych wyrobisk do-
łowych została wyodrębniona jako Kłodaw-
ska Podziemna Trasa Turystyczna i pod ko-
niec 2004 roku udostępniona do zwiedzania. 
Program zwiedzania obejmuje prelekcję na 
temat historii powstania złóż kłodawskich, 
procesu produkcyjnego oraz zastosowania 
soli. Następnie turyści zjeżdżają windą do 
kopalni (zjazd z prędkością 6 m/s trwa nie-
co ponad półtorej minuty) na poziom 600 
m pod powierzchnię ziemi, gdzie chodni-
kami przechodzą do podziemnej kaplicy św. 
Kingi, patronki górników solnych. Podczas 
zwiedzania można przyjrzeć się osobliwo-
ściom górnictwa solnego, obejrzeć wyeks-
ploatowane komory solne, a także poznać 
maszyny używane w podziemnym górnic-
twie solnym.  
 W 2007 roku Kłodawska Podziem-
na Trasa Turystyczna wraz z wybranymi sta-
nowiskami geologicznymi została wpisana 
do rejestru zabytków.
 
Biuro Obsługi Turystycznej Kopalni Soli 
„Kłodawa” S.A.,
Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
tel. 63 273 33 04
www.sol-klodawa.com.pl Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku,

fot. Arch. Urzędu Miasta w Turku

Domy tkaczy w Turku,
fot. Arch. Urzędu Miasta w Turku Trasa tyrystyczna w Kopalni Soli w Kłodawie,

fot. Z. Schmidt
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Trasa 4
Wzdłuż Noteci - Czarnków

Śluzy na Noteci 

 Noteć, licząca 388 km długości, to 
największy dopływ Warty. Jej odcinek od 
Kanału Bydgoskiego do Krzyża (137,3 km) 
jest skanalizowany. Koryto rzeki obudowane 
jest budowlami regulacyjnymi, a na samej 
rzece znajduje się 14 stopni wodnych (w 
tym 12 na terenie województwa wielkopol-
skiego)   składających się  z jazu piętrzącego 
wodę i śluz żeglugowych. Wszystkie śluzy są 
jednokomorowe o wymiarach komór 57,4 
x 9,6 m, konstrukcji betonowej – tylko w 
Krostkowie śluza ma konstrukcję ziemną. 
Wysokość spadów na śluzach waha się od 
0,43 m (Krostkowo) do 2,8 m (Gromadno, 
województwo kujawsko-pomorskie). Za 
pomocą tych śluz statki płynące niejako ka-
nałem pokonują spad 26,93 m. Wszystkie 
śluzy na Noteci Dolnej zbudowane zosta-
ły w XIX wieku. Śluza to fragment kanału 
przegrodzony komorą wodną zamkniętą 
dwoma jedno- lub dwuskrzydłowymi wro-
tami. Statek wpływa do komory przez jedną 
przegrodę, podczas gdy druga jest zamknię-
ta – gdy znajdzie się już w jej wnętrzu za-
myka się przegrodę, którą statek wpłynął i w 
zależności od potrzeby woda jest do komory 
napuszczana lub z niej wypuszczana. Po wy-

równaniu się poziomów wody w komorze i 
kanale wylotowym wrota zostają otwarte i 
statek wypływa w dalszy rejs. 
 Okres nawigacji na dolnej Noteci 
trwa od kwietnia do grudnia (jazy składane 
są na zimę i stawiane na wiosnę). To zasad-
niczy element drogi wodnej łączącej Wisłę z 
Odrą. 

Na wielkopolskim odcinku Noteci dolnej jazy 
i śluzy znajdują się w miejscowościach: Krost-
kowo, Nowe, Walkowice, Romanowo, Lipica, 
Pianówka, Mikołajewo, Rosko, Wrzeszczyna, 
Wieleń, Drawski Młyn, Krzyż. 

Czarnków – browar

 Historia  browarnictwa w  Czarn-
kowie sięga XVI wieku. W XVII i XVIII 
wieku było w mieście zazwyczaj po 20 piwo-
warów. Obecne zabudowania wciąż działają-
cego browaru pochodzą z końca wieku XIX. 
Wzniesiono je prawdopodobnie na miejscu 
średniowiecznego zamku Nałęczów Czarn-
kowskich. W 1893 roku browar nabył Hein-
rich Koeppe, który go gruntownie przebu-
dował i rozbudował. Od tego też czasu nosił 
on nazwę Schlossbrauerai, a w okresie mię-
dzywojennym - Browar Zamkowy. W rę-
kach rodziny Koeppe browar był do 1945r.  

 Zakład, nieprzerwanie działający 
od XIX wieku, jest dziś jednym z nielicznych 
browarów w Polsce, stosujących wyłącznie 
dawne metody warzenia piwa oraz urzą-
dzenia piwowarskie - m.in. kocioł parowy i 
otwarte kadzie fermentacyjne. W 2006 roku 
najbardziej rozpoznawalny produkt browa-
ru, piwo „Noteckie”, zostało wpisane na pol-
ską Listę Produktów Tradycyjnych. 

Browar
ul. Browarna 1, 64-700 Czarnków 
tel. 67 255 20 21 
www.browar-czarnkow.pl

Inne zabytki techniki warte zobaczenia:

Most koło Chrzypska Małego

 Około kilometra na północny 
wschód od Chrzypska Małego (powiat mię-
dzychodzki) wznosi się jedyny i najwyższy w 
regionie most o konstrukcji mieszanej, sta-
lowo-murowanej. Zbudowano go w latach 
1907-1908, gdy uruchamiano kolejny odci-
nek linii kolejowej Szamotuły – Międzychód. 
Zniszczony w czasie kampanii wrześniowej, 
został przez Niemców odbudowany w 1941 
roku. Ostatecznie przestał być użytkowany 
w 1992 roku, po likwidacji linii kolejowej. 
 Most, przechodzący 15 m nad do-
liną strumienia Oszczynica, wygląda im-
ponująco. Połączenie cegły i stali dało tu 
niezwykły efekt. Jego twórcy w przęsłach ce-
glanych nawiązali do tradycyjnych mostów 
kamiennych, a przęsło centralne wykonali w 
formie stalowego mostu z dźwigarem stalo-
wym. Centralne przęsło składa się z dwóch 
belek łukowych z jazdą górą, a dolne pasy 
ukształtowane są w formie elipsy.
Całkowita długość mostu wynosi 91,8 m. 
Każde z trzech przęseł murowanych ma 
długość 52 m, a ich wysokość wynosi 15 m. 
Szerokość przęsła murowanego i stalowego 
-  4,5 m. 

Most  nad doliną strumienia Oszczynica, oko-
ło kilometra na północny wschód od Chrzyp-
ska Małego (powiat międzychodzki). 

Wąskotorówki 

 W Wielkopolsce zachowały się 
jeszcze kolejki wąskotorowe, cieszące się co-
raz większym zainteresowaniem turystów. 
 Gnieźnieńską Koleją Dojazdo-
wą pierwsi pasażerowie pojechali 1 stycz-
nia 1896 roku. Wtedy to oddano do użytku 
pierwszy odcinek Witkowskiej Kolejki Po-
wiatowej wiodącej z Gniezna przez Niecha-
nowo, Arcugowo do Mielżyna. Trasa liczyła 
22,4 km. Dziś Gnieźnieńska Kolej Dojazdo-
wa eksploatuje odcinek z Gniezna do Ana-
stazewa nad jeziorem Powidzkim, o długości 
38 km. Jest jedną z ostatnich w Europie kole-
jek prowadzących ruch pociągów wyłącznie 
trakcją parową. I choć głównie jest to ruch 
towarowy, przede wszystkim z Witkowa do 
Powidza, to jednak coraz częściej jeżdżą nią 
także turyści. Do ich dyspozycji są zabytko-
we parowozy serii Px48 i wagony osobowe 
z lat 50. XX wieku oraz wagony plenerowe. 
Dla grup zorganizowanych przejazdy przy-
gotowywane są na zamówienie, natomiast 
turyści indywidualni mogą latem korzystać 
z kolejki w każdą sobotę i niedzielę według 
stałego rozkładu jazdy. 
 Średzka Kolej Wąskotorowa łą-
cząca dziś Środę Wielkopolską z Zaniemy-
ślem to pozostałość po kolejce, która ponad 
sto lat temu jeździła na trasie Kobylepole 
(dziś w granicach Poznania) - Środa Wiel-
kopolska - Zaniemyśl. Jej główna trasa li-
czyła wówczas 59 km, ale miała także wiele 
odgałęzień i bocznic łączących liczne ma-
jątki ziemskie, a także połączona była linią 
normalnotorową z poznańskimi zakładami 
H. Cegielskiego na Głównej i ze Starołęką. 
Kolejka dostarczała płody rolne do Środy i 
Poznania. Pierwsze pociągi, zarówno towa-
rowe, jak i osobowe, pojechały nią w 1902 
roku. Wkrótce zaczęto stosować tzw. rol-

Most w Chrzypsku Małym,
fot. Z. Schmidt

Browar w Czarnkowie,
fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
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boki czyli wózki transportowe, na których 
przewożono szerokotorowe wagony towa-
rowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu trans-
porty docierały do miejsca przeznaczenia 
bez konieczności ich przeładowywania. Dziś 
Średzka Kolej Wąskotorowa eksploatuje już 
tylko jeden, 13,5-kilometrowy odcinek łą-
czący Środę Wielkopolską z Zaniemyślem. 
Pociąg, który ciągnie parowóz Px48 poko-
nuje tę trasę w ciągu 45 minut ze średnią 
prędkością 25 km na godzinę. 
 Śmigielska Kolej Dojazdowa 
także narodziła się pod koniec wieku XIX. 
Pierwszy odcinek gotowy był we wrześniu 
1900 roku - wiódł ze Starego Bojanowa do 
Krzywinia, a przeznaczony był dla ruchu to-
warowego; kolejny z Bojanowa przez Śmigiel 
do Wielichowa, przeznaczony był zarówno 
dla ruchu towarowego, jak i osobowego. Od 
1973 roku nie ma już na jej trasie parowo-
zów – wtedy bowiem uruchomiono trakcję 
spalinową. Dziś śmigielska wąskotorówka 
kursuje na liczącej 23 km trasie ze Starego 
Bojanowa do Wielichowa. 

 Wyrzyska Kolej Powiatowa po-
wstała w połowie lat 90. XIX wieku. Przed 
likwidacją uchroniło ją przed kilkoma laty 
Towarzystwo - Wyrzyska Kolejka Powiatowa 
(TWKP) z Białośliwia. To właśnie w Biało-
śliwiu (30 km na wschód od Piły) znajduje 
się unikalna stacja początkowa kolei - wie-
lopoziomowa, styczna z koleją normalno-
torową. Zachowały się też dawne zakłady 
naprawcze oraz tabor. Dzięki Towarzystwu 
udało się ocalić najstarsze odcinki kolejki: 
Białośliwie – Łobżenica i odgałęzienia: Za-
kłady Przemysłowe - Glesno oraz Czajcze 
– Wysoka. Zaczęto też do Białośliwia spro-
wadzać stary tabor, w tym trzy lokomotywy 
spalinowe typu WLS-40/50, z których dwie 
natychmiast wyremontowano. Na razie jed-
nak pociągi na trasie Białośliwie - Łobżenica 
kursują tylko na zamówienie. 

Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa: 
Biuro Utrzymania i Eksploatacji GKW
ul. Wrzesińska 2, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 11 30, www.gkw-gniezno.pl
 
Powiatowa Kolej Wąskotorowa
ul. Niedziałkowskiego 25
63-000 Środa Wlkp. 
tel. 61 285 82 98

Wydział Promocji i Rozwoju 
Powiatu Starostwa Powiatowego
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 286 58 90
www.srodawlkp-powiat.pl

Śmigielska Kolej Dojazdowa
ul. Dworcowa 3
64-030 Śmigiel, tel. 65 518 00 10
www.kolejka.smigiel.pl 

Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa 
ul. Polna 5, 89-340 Białośliwie
tel. 606 339 343, 502 133 103
www.twkp.most.org.pl

Wyrzyska Kolejka Powiatowa,
fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Pile

Trasa 1
Poznań – Szreniawa – Jaracz 

POZNAŃ

Noclegi
Sheraton Poznań Hotel
ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
tel. 61  655 20 00
fax 61 655 20 01
www.sheraton.pl
Hotel Safir 
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171  Poznań 
tel.  61 867 37 11
fax  61 867 83 36 
www.hotelsafir.pl
Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń
tel. 61 649 99 88, fax  61 649 99 89
www.hotelpoznanski.pl
Hotel Mercure 
ul. Roosevelta 20, 60-829  Poznań 
tel.  61 855  80 00
fax  61 855 89 55 
www.accorhotels.com
Hotel HP Park  
ul. abpa Antoniego Baraniaka 77, 61-131 Poznań 
tel.  61 874 11 00, fax  61  874 12 00 
www.hotelepark.pl
Hotel Brovaria
Stary Rynek 73-74, 61-772 Poznań 
tel.  61 858 68 68
fax  61 858 68 69 
www.brovaria.pl
Hotel Ibis Poznań Centrum 
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863  Poznań 
tel.  61 858 44 00, fax  61 858 44 44 
www.ibishotel.com
Fusion Hostel
ul. Św. Marcin 66/72, 61-808 Poznań 
tel. 61 852 12 30, fax 61 853 46 0
www.fusionhostel.pl
Pensjonat Nasz Klub
ul. Woźna 10, 61-777 Poznań
tel. 61 851 76 30, fax  61 851 66 81
www.naszklub.pl
Penssion nad Wartą 
ul. Wieżowa 19, 61-111 Poznań
tel./fax 61 852 00 89
www.nadwarta.neostrada.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka” 
ul. Biskupińska 27, 60-463 Poznań Strzeszyn 
tel.  61  822 10 63, fax  61 840 71 28 
www.schroniskohanka.com

Gastronomia
Restauracja Przy Bamberce 
Stary Rynek 2, 61 - 772  Poznań 
tel. 61 852 99 17 
www.bamberka.com.pl
Brovaria 
Stary Rynek 73, 61- 772  Poznań 
tel.  61 858 68 68/78, fax  61 858 68 69
www.brovaria.pl
Bażanciarnia 
Stary Rynek 94, 61-773 Poznań 
tel. 61 855 33 58, 61 855 33 59
www.bazanciarnia.pl
 Chłopskie Jadło
ul. Kantaka 8/9, 61 – 812 Poznań
tel. 61 853 50 70
www.chlopskiejadlo.com.pl
Gospoda Pod Koziołkami 
Stary Rynek 95, 61- 773  Poznań 
tel. 61 851 78 68, fax  61 851 78 69
www.podkoziolkami.pl
Pieprz i wanilia 
ul. Murna 3a (róg ul. Koziej), 61- 771  Poznań 
tel.  61 851 86 64, fax  61 855 35 40
www.pieprzwanilia.pl
Cymes  
ul. Woźna 2/3, 61-776 Poznań 
tel. 61 851 66 38 , www.cymespoznan.pl
Green Way- Bar Wegetariański 
ul. 23 Lutego 11 (a także ul. Taczaka 2 i Zeylanda 3)
61-741 Poznań 
tel.  61 582 52 41
www.greenway.webpark.pl

Trasa 2
Sielinko – Rakoniewice – Wolsztyn – Śmigiel 

RAKONIEWICE 

Noclegi 
Gościniec „U Michała” 
Drzymałowo
tel. 61 444 15 26, 728 371 345, 602 575 966
www.gosciniecumichala.cgx.pl

Gastronomia
Zajazd u  Bogdana 
62-067 Rakoniewice Wieś
tel.  61 444 14 59, 601 959 931
GAWRA- Restauracja 
ul. Pocztowa 10, 62-067 Rakoniewice
tel.  61 444 12 71, 604 401 883, 604 125 267
www.gawrark.pl
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WOLSZTYN

Noclegi
Hotel Pałac Wolsztyn
ul. Drzymały 4, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 346 93 58, 68 346 93 59, 68 384 27 46,
68 346 30 93, 68 346 30 94, fax 68 346 30 95
www.palacwolsztyn.com.pl
Hotel Sportowy
ul. Bohaterów Bielnika 30, 64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 33 20, www.stadion.wolsztyn.pl
Hotel Kaukaska
ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn 
tel. 68 347 28 52, tel/fax  68 347 12 84 
www.kaukaska.pl

Gastronomia 
Dom Restauracyjny Europa
ul. Roberta Kocha 44, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 25 47, tel/fax 68 347 2510
www.dom-restauracyjnyeuropa.eu.pl
Zielona Prowansja
ul. Wodna 1, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 15 44, 508 015 624
www.zielonaprowansja.pl
Pizzeria Bico Bello
ul. Poznańska 33, 64-200 Wolsztyn 
tel. 68 347 25 30
Powozownia
Rynek 2a, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 26 87, www.powozownia.com.pl

ŚMIGIEL 

Noclegi
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Marii  Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel 
tel.  65 518  02 93, www.schronisko-smigiel.pl 
 Gospodarstwa agroturystyczne „Ostoja”
Elżbieta Habernik 
ul. Kasztanowa 11, Bronikowo, 64-030 Śmigiel 
tel. 65 518 97 53, www.habernik.note.pl 
 Pod Dębem, Kazimiera Prasoł 
ul. Arciszewskich 30, Nietążkowo, 64-030 Śmigiel 
tel. 65 518 98 14  
Irena Stopa  
Nowy Białcz 28, 64-030 Śmigiel
 tel. 65 508 37 47 63,  607 40 13 11
www.zaciszeczacza.com

Gastronomia
Karczma Husarska Czacz 
ul. Wielichowska 1, 64-030 Śmigiel
tel. 65 5180 228, 605 893 684
www.karczmahusarska.pl

 Trasa 3
Jarocin – Nowe Skalmierzyce – Kalisz – Opatówek – 

Zbiersk – Turek - Kłodawa

JAROCIN

Noclegi 
Hotel „Jarota”
ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 31 04, www.hoteljarocin.pl
Hotel „Oaza” 
ul. Jarocińska 12, 63-200 Golina
tel. 62 740 47 47
www.hotel-oaza.pl
Pałac Witaszyce
al. Wolności 35, 63-230 Witaszyce
tel. 62 740 14 67, www.palacwitaszyce.com.pl
Gościniec „WALCEREK” 
ul. Poznańska 73, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 28 18, www.walcerek.pl

Gastronomia
Restauracja „Camea”
ul. Wrocławska 114, 63-200 Jarocin 
tel. 604 27 74 29
Restauracja „Fiesta”
ul. Ignacego Paderewskiego 11, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 34 50
Restauracja „Klubowa”
os. Tadeusza Kościuszki 3, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 30 61
Restauracja „Przy Klasztorze”
ul. Franciszkańska 4, 63-200 Jarocin 
tel. 62 747 66 81

NOWE SKALMIERZYCE 

Noclegi
Hotel Lazur 
ul. Kaliska 42,63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel. 62 762 91 04 ,fax 62 762 91 07 
www.lazur.pl 

Gastronomia
Restauracja Lazur
ul. Kaliska 42, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel. 62 762 91 36
www.lazur.pl 
Restauracja Nastrojowa
ul. Ostrowska 2, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel. 62 762 14 92, 604 601 039, fax 62 762 13 20
www.nastrojowa.com.pl

KALISZ 

Noclegi
Hotel Europa
Al. Wolności 5, 62 – 800 Kalisz
tel./fax  62 767 20 31/33, www.hotel-europa.pl
Calisia
ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 91 00, fax 62 767 91 14
www.hotel-calisia.pl
Seven 
ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 43 43, www.hotelseven.pl
Hotel Flora
ul.Wiatraki 3, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 46 50
recepcja@hotel-flora.pl, www.hotel-flora.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Handlowa 30, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 24 04

Gastronomia
Karafka
ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz 
tel. 62 767 86 60, www.cafekarafka.pl
Piwnica Ratuszowa
Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz
tel. 62 757 05 03
Restauracja KTW i Piwnica u Roberta
Park Miejski 2, 62 – 800 Kalisz
tel. 62 764 29 46, 62 767 42 95
www.restauracja-ktw.pl
Pięterko Staropolska
ul. Zamkowa 12, 62 – 800 Kalisz, tel. 62 757 53 02

TUREK 

Noclegi
Hotel Arkady 
plac Sienkiewicza 25, 62-700 Turek
tel. 0-63/ 278-46-33, www.hotele.turek.pl
tel. 63 278 46 33
Hotel Monika 
ul. Dworcowa 1, 62-700 Turek
tel. 63  802 73 55, 289 12 24
fax 63 289 23 76, www.hotele.turek.pl
Dom Górnika 
ul. Legionów Polskich 8, 62-700 Turek  
tel. 63 278 72 98, www.domgornika.turek.pl

Gastronomia
Restauracja „Centralna”
ul. Mickiewicza 4, 62-700 Turek
tel. 63 278 45 01
Restauracja 69 Cafe PUB 69
ul. Mickiewicza 3, 62-700 Turek
tel. 63 289 36 60, www.69.turek.net.pl

Restauracja ,,Sława”
ul. Komunalna 4, 62-700 Turek
tel./fax 63 280 37 30

KŁODAWA 

Noclegi
Hotel „Dom Górnika” 
ul. 3 Maja 1, 62-650 Kłodawa 
tel. 63 273 35 54, www.sol-klodawa.com.pl

Gastronomia 
Junior. Restauracja. Bar
przy trasie Warszawa-Poznań
ul. K. Wyszyńskiego 57, 62- 650 Kłodawa
tel. 63 273 60 96
Pizzeria K-2
ul. Warszawska 54, 62-650 Kłodawa
tel. 63 273 50 36, www.pizzeria-k2.pl

Trasa 4
Wzdluż Noteci - Czarnków

CZARNKÓW

Noclegi 
Hotel „Lidia” 
ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków 
tel. 67 356 03 25
Hotel Czarna Hanka 
ul. Kościuszki 106, 64-700 Czarnków 
tel. 67 255 24 58, www.wpuszczy.pl
Gościniec Śmieszek 
Śmieszkowo, ul. Wodna 13, 64-700 Czarnków 
tel. 67 255 10 31 
Agroturystyka, Waldemar Warnke 
Gajewo 74, 64-913 Jędrzejewo 
tel. 67 255 83 80 
Kuźnica Czarnkowska
Danuta i Wiesław Jeszke 
ul Wyzwolenia 63, 64-700 Czarnków 
tel. 605 67 76 91 
 
Gastronomia  
Restauracja „Parkowa” 
Park Staszica, 62-700 Turek
tel. 67 255 25 86 
Restauracja „Czarna Hanka” 
ul. Kościuszki 106, 62-700 Turek
tel. 67 255 24 58 
Pizzeria „La Prima Vera”  
ul. Putza 5, 62-700 Turek, tel. 67 253 00 79 
Pizzeria „Izabela” 
ul. Wroniecka 152, 62-700 Turek, tel. 67 255 20 55 
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Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

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

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

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

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

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

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

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

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

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przed-
siębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl
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wydawnictwo bezpłatne

Dziękuję Pani Teresie Palacz z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa w Poznaniu za konsultacje podczas przygotowywania folderu.
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