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Szlak zamków, pałaców i dworów

Wielkopolska to region bogaty w pałace i 
dwory. Niewiele natomiast zachowało się 
zamków. Dziś w tych zabytkowych budow-
lach są muzea, siedziby firm, instytucji i 
placówek naukowych, a  także hotele oraz 
ośrodki konferencyjne i wypoczynkowe. Są 
też takie, które przeszły w ręce prywatne i 
dziś są niedostępne dla turystów. Odwiedza-

jącym Wielkopolskę proponujemy tu kilka 
tras wiodących właśnie od pałacu do pałacu. 
Niemal wszędzie tam, gdzie w zabytkowych 
wnętrzach znalazły się miejsca noclegowe, 
są także restauracje. A jeśli jakieś miejsce 
szczególnie nas zauroczy, można się w nim 
zatrzymać na dłużej.

Zamek w Rydzynie,
fot. Z. Moliński
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Wokół Poznania

Gułtowy – Podstolice – Czerniejewo – 
Krześlice – Skrzynki – Sapowice – 

Będlewo

Gułtowy 

 Pałac w Gułtowach, usytuowa-
ny pośrodku XVIII-wiecznego parku, jest 
dwukondygnacyjną budowlą, założoną na 
rzucie prostokąta. Jej fronton zdobią ryzali-
ty, a urody dodają czterospadowe dachy. W 
zachodniej części pałacu umieszczono dwu-
kondygnacyjną salę balową z malowidłami, 
prawdopodobnie Antoniego Smuglewicza 
z około 1800 roku. Pałac, według projektu 
Ignacego Graffa, wzniesiono w latach 1779-
85 dla Ignacego Bnińskiego, starosty średz-

kiego i rotmistrza wojsk koronnych. Łączy w 
sobie cechy  barokowe i klasycystyczne. 
 Gułtowy były w rękach Bnińskich 
od lat 70. XVIII wieku do 1939 roku. Zgod-
nie z wolą rodziny ostatniego właściciela 
majątku, Adolfa Bnińskiego (zamordowane-
go przez hitlerowców w 1942 roku), pałac w 
Gułtowach w latach 90. XX wieku przekaza-
no Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W 2009 roku w pałacu wybuchł 
pożar. Po zakończeniu prac remontowo-
-konserwatorskich pałacu, wozowni i ofi-
cyn, zespół pałacowo-parkowy ponownie 
otwarto we wrześniu 2011 roku. 

Zespół Pałacowo-Parkowy
62-025 Gułtowy
tel. 61 818 01 80

Podstolice

 Neoklasycystyczny dwór w Podsto-
licach wzniesiono około roku 1890 dla ów-
czesnego właściciela tych dóbr, hrabiego He-
dogrona Kierskiego. W rękach prywatnych 
dwór był jednak krótko. Już w okresie mię-
dzywojennym przeszedł na własność Skarbu 
Państwa, a jego dzierżawcą został Stanisław 
Karłowski.
 Zniszczeniom dwór uległ po  1950 
roku, gdy przekazano go miejscowej  Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej. 
W 1992 roku dwór kupili Anna i Andrzej 
Kareńscy.  Przywrócono mu dawną świet-
ność, a Podstolice od lat słyną z odbywają-
cych się tu koncertów, spotkań z gwiazdami 
estrady, filmu i teatru. Organizowane są tu 
też konferencje i  spotkania biznesowe. W 
stylowych wnętrzach urządzono pokoje ho-
telowe. Dwór otacza starannie utrzymany 
park. 

Dwór w Podstolicach
ul. Kasztanowa 50
Podstolice, 62-330 Nekla
tel. 61 438 68 08, fax 61 438 68 92
www.podstolice.pl

Czerniejewo  

 Jedno z najokazalszych założeń pa-
łacowych w Wielkopolsce zobaczyć można 
w Czerniejewie. Okazałą późnobarokową 
rezydencję wzniesiono na zlecenie generała 
Jana Lipskiego w latach 70. XVIII stulecia.  
Do dziś przetrwał ówczesny układ dwóch 
dziedzińców założenia  - przeddziedziniec 
obejmujący budynki stajni i wozowni oraz 
dziedziniec honorowy z pałacem i syme-
trycznie usytuowanymi oficynami. 
 Do barokowej koncepcji prze-
strzennej łączącej pałac z miastem nawiąza-
no także w urbanistycznym rozplanowaniu 
Czerniejewa. Osadę utworzono wzdłuż sze-

Pałac w Gułtowach,
fot. Z. Schmidt

Dwór w Podstolicach,
fot. Z. Schmidt
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rokiej i długiej na około 850 metrów ulicy 
łączącej rezydencję z XVI-wiecznym kościo-
łem.  
 W latach 90. XVIII stulecia Jan 
Lipski przebudował rezydencję w modnym 
wówczas duchu klasycystycznym. Od fron-
tu dobudowano do pałacu monumentalny, 
czterokolumnowy portyk, zmieniono też 
jego wnętrze. Wtedy powstały dwie repre-
zentacyjne sale - na parterze zwana pom-
pejańską ze względu na zdobiące ją niegdyś 
malowidła i dwukondygnacyjna na piętrze, 
wielka sala balowa w kształcie rotundy, która 
obecnie znana jest jako sala koncertowa. 
Córka generała Jana Lipskiego, Marianna, 
w roku 1823  wniosła rezydencję w wianie 
Rajmundowi Skórzewskiemu  Od tego czasu 
aż do 1939 roku Czerniejewo było w rękach 
Skórzewskich. W latach 20. XX wieku, od 
strony wschodniej dobudowano do pałacu 
skrzydło łączące korpus główny z oficyną. 
Podobnego zabiegu dokonano pół wieku 
później, gdy na przełomie lat 70. i 80. XX 
wieku dobudowanym skrzydłem połączono 
z pałacem drugą oficynę. 
 Dziś pałac w Czerniejewie jest 
ośrodkiem hotelowo-konferencyjnym, moż-
na tu także pojeździć konno. 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Czerniejewie
ul. gen. Jana Lipskiego 5, 62-250 Czerniejewo
tel. 61  427 30 30, fax 61  429 13 20
www.czerniejewo-palac.pl

Krześlice 

 Neogotycki pałac w Krześlicach 
wzniósł w latach 60. XIX stulecia Anasta-
zy Radoński. Jego syn, Zygmunt, zmuszo-
ny przez komisję kolonizacyjną, przekazał 
Krześlice hrabiemu Georgowi von Lutli-
chau. W rękach niemieckich były one do lat 
30. XX wieku, gdy majątek za długi przejął 
Bank Kwilecki-Potocki i rozparcelował go. 
Po wojnie pałac użytkowany był przez PGR 
w Pomarzanowicach, później przejęła go 
gmina Pobiedziska.  W bardzo złym stanie, 
w 1996 roku stał się własnością prywatną. W 
ciągu półtora roku starannie go odrestauro-
wano, tworząc w nim hotel i restaurację. 

Pałac w Krześlicach
Krześlice 1, 62-010 Pobiedziska
tel. 661 966 813;  785 00 28 32
www.palacwkrzeslicach.pl

Skrzynki
 
 Eklektyczny piętrowy pałacyk w 
Skrzynkach wybudowano pod koniec XIX 
stulecia dla niemieckiej rodziny Iffland. W 
jej rękach był do 1945 roku. To budowla 
wzniesiona na rzucie prostokąta, z ryzali-

tem, której główną ozdobą jest oryginalny 
półokrągły balkon w części środkowej, nad 
wejściem głównym. 
Dziś pałacyk należy do Rejonu Dróg Pu-
blicznych w Puszczykowie, który po prze-
prowadzeniu tu generalnego remontu 
otworzył w nim w 1990 roku ośrodek szko-
leniowo-wypoczynkowy. 
Pałac otacza niewielki zadbany park, w któ-
rym eksponowane są stare maszyny drogo-
we. 

Dwór w Skrzynkach
pl. Parkowy 1, Skrzynki, 62-060 Stęszew
tel. 61  819 62 25, www.skrzynki-dwor.pl

Sapowice

 Eklektyczny pałac w Sapowicach 
pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, gdy 
właścicielami tutejszych dóbr była niemiec-
ka rodzina Ebertów. Ma parterowy korpus i 
dwa piętrowe skrzydła, zwieńczone tympa-
nonami. Obie elewacje, zarówno frontową, 
jak i ogrodową, poprzedzają tarasy.
 W XX wieku, aż do roku 1945, pa-
łac należał do Tiemannów. Po wojnie przejął 
go Skarb Państwa. Obecnie jest ośrodkiem 
wypoczynkowym Biblioteki Raczyńskich w 
Poznaniu.  

Pałac w Sapowicach
Sapowice, 62-062 Strykowo
tel./fax 61 819 64 01
www.bracz.edu.pl

Będlewo 

 Neogotycki pałac wzniesiony zo-
stał w 1866 roku dla Bolesława Potockiego. 
Nie wiadomo kto był jego projektantem - 
przypisuje się go tzw. szkole berlińskiej. Na 
skraju rozległego parku krajobrazowego 
wznosi się dwukondygnacyjna bryła. Za-
komponowana asymetrycznie, składa się z 
harmonijnie ze sobą zestawionych różnych 
segmentów, w tym dwóch wież. .
 Wnętrza pałacu też są nieregu-
larne. Niegdyś na parterze znajdowały się 
pomieszczenia reprezentacyjne oraz apar-
tamenty mieszkalne właścicieli, a pozo-
stałe pokoje mieszkalne i gościnne były na 
piętrze. Od połowy lat 70. XX wieku pałac 
należy do Polskiej Akademii Nauk - obecnie 
jest w nim ośrodek pracy twórczej Instytutu 
Matematycznego PAN. 
 
Pałac Będlewo
ul. Parkowa 1, Będlewo, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 51 87, fax  61 813 53 93
www. palacbedlewo.pl

Pałac w Czerniejewie,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze pałacu w Krześlicach, 
fot. Z. Schmidt

Dwór w Skrzynkach, 
fot. Z. Schmidt

Pałac w Sapowicach, 
fot. Z. Schmidt
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Na południowy wschód od 
Poznania - wariant 1

Rogalin – Brodnica – Jaszkowo – Mechlin 

Rogalin 

 Historia panów na Rogalinie za-
częła się od Kazimierza Raczyńskiego, któ-
ry w 1766 roku zakupił urokliwe tereny nad 
Wartą. Objąwszy urząd starosty generalnego 
wielkopolskiego postanowił w Rogalinie wy-
budować okazałą rezydencję, która z czasem 
stać się miała rodową rezydencją Raczyń-
skich. I właśnie tę rezydencję wraz ze wspa-
niałymi zbiorami malarstwa przekazał w 
1991 roku, utworzonej przez siebie - w setną 
rocznicę swoich urodzin - Fundacji imienia 
Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w 
Poznaniu, Edward Bernard Raczyński. 

 Ten wybitny dyplomata, Prezy-
dent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie był 
ostatnim męskim przedstawicielem polskiej 
linii Raczyńskich. W północnym skrzydle 
rogalińskiego pałacu oglądać dziś można 
londyński gabinet hrabiego, w którym spę-
dził on ostatnich 26 lat swego życia (zmarł 
w Londynie, w wieku 102 lat, w 1993 roku 
i zgodnie ze swą wolą został pochowany w 
kaplicy - mauzoleum Raczyńskich w Roga-
linie). Ponadto w Rogalinie zwiedzać można 
także galerię malarstwa polskiego i obcego, 
głównie z przełomu wieków XIX i XX, utwo-
rzoną przez Edwarda Aleksandra Raczyń-
skiego, powozownię oraz wyremontowane, 
ale jeszcze nie wyposażone wnętrze główne-
go korpusu pałacu. 
 Rogaliński pałac jest budowlą póź-
nobarokową wzniesioną w latach 70. XVIII 
wieku, prawdopodobnie według projektów 
Jana Fryderyka Knöbla, Dominika Merlinie-
go lub Jana Christiana Kamsetzera. Co zda-
rza się rzadko, równie efektowne są w nim 
obie fasady - zarówno frontowa, jak i ogro-
dowa. Ale do Rogalina przyjeżdża się też dla 
otaczających pałac parków francuskiego i 
angielskiego, w którym rosną pomnikowe 
dęby: Lech, Czech i Rus. 

Pałac w Rogalinie
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul.Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin
tel. 61 813 80 30, www.mnp.art.pl 

Brodnica

 W parku w Brodnicy wznosi się 
eklektyczny pałac, nawiązujący do form re-
nesansowych. Zbudowano go w 1890 roku 
dla właściciela tutejszych dóbr, Wacława 
Mańkowskiego. W rękach Mańkowskich  
pałac był do 1939 roku. W latach 90. XX 
wieku od Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa odkupił go i wyremontował Jerzy 
Mańkowski, syn ostatniego przedwojennego 
właściciela. 

 W pałacu, w którym właściciel 
mieszka z rodziną od 1999 roku, są także 
pokoje gościnne. Można tu przyjechać na 
weekend, jak i zorganizować konferencję czy 
szkolenie. Specyficznego klimatu nadają mu 
pamiątki, które Jerzy Mańkowski przywiózł 
z Afryki, gdzie spędził ponad dwadzieścia 
lat życia. 

Pałac w Brodnicy
63-112 Brodnica
tel. 61 282 37 89, fax 61 282 38 05
www.brodnicamansion.com

Jaszkowo

 Centrum  Hipiki  w Jaszkowie  koło  
Śremu,  filia  szwedzkiej  szkoły  jazdy konnej 
Rid-Sport-Center,   to  duży kompleks spor-
towo-reakreacyjny z krytymi ujeżdżalniami, 
skokowym i crossowym torami przeszkód, 
z około 200 hektarami urozmaiconych te-
renów z pięknym starodrzewiem, malow-
niczo położonych nad Wartą. Można się tu 
uczyć, jak i uprawiać wszystkie dyscypliny 
jeździectwa. Do dyspozycji gości są konie i 
koniki pony.  
 Dla potrzeb jeździeckich prze-
kształcono folwark przylegający do - należą-
cego również do Centrum Hipiki -  pałacu. 
Pałac wzniesiono w drugiej połowie XIX 

wieku, ale rozbudowany on został według 
projektu Stanisława Mieczkowskiego w la-
tach 1912-18. W okresie międzywojennym 
jego właścicielem był Jan Szołdrski. Po woj-
nie majątek wraz zabudowaniami przejął 
Skarb Państwa. W 1995 roku kupił go An-
toni Chłapowski i przekształcił w  Centrum 
Hipiki.

Pałac  Jaszkowo
Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
tel. 61 283 75 56
www.palac-jaszkowo.pl
www.centrumhipiki.com

Mechlin 

 Dwór w Mechlinie koło Śremu, 
dawnym zwyczajem, nazwano od imienia 
właściciela, Andrzeja Chwałczyńskiego, 
„Andrzejówką”. W prywatnych rękach jest 
on od 1993 roku. Dziś mieści się w nim 
hotel, a jego właściciele specjalizują się w 
organizowaniu letniego i zimowego wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży (obozy ze spe-
cjalnością jeździectwo i tenis ziemny). Poza 
okresem wakacyjnym działa tu szkoła jazdy 
konnej, organizowane są szkolenia i konfe-
rencje.

Wnętrze pałacu w Będlewie, 
fot. Z. Schmidt

Pałac w Rogalinie,
fot. Arch.  Muzeum Narodowego w Poznaniu  

Pałac w Jaszkowie, 
fot. Arch. Unii Gospodarczej Regionu  Śremskiego
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 Dwór wzniesiono w 1814 roku. To 
w nim, w styczniu 1845 roku ostatnie godzi-
ny życia spędził hrabia Edward Raczyński, 
fundator Biblioteki Raczyńskich w Pozna-
niu, przed swą samobójczą śmiercią na wy-
spie na jeziorze w Zaniemyślu. 
 W 1995 roku, w 150 rocznicę jego 
śmierci, w pobliżu zabytkowego parku ota-
czającego dwór, odsłonięto głaz z tablicą 
upamiętniającą Edwarda Raczyńskiego. 

Dwór Andrzejówka
ul. Śremska 3, Mechlin, 63-100 Śrem
tel. 61 283 02 97
fax 61 283 01 87
www.dworandrzejowka.pl

Na południowy wschód od 
Poznania - wariant 2

Kórnik – Koszuty  – Miłosław – Śmiełów – 
Ciążeń – Lisewo

Kórnik

 Tytus Działyński, objąwszy kór-
nickie dobra na początku XIX wieku prze-
budował zamek według projektów Karla 
Friedricha Schinkla, jednego z najbardziej 
wówczas cenionych architektów, czyniąc zeń 
nie tylko wygodną rezydencję, ale i miejsce 
gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz 
pamiątek narodowych. Zamek, który w ob-

rębie murów jest gotycko-renesansowy, ma 
bryłę i elewacje w stylu neogotyku angiel-
skiego. Także Tytus Działyński założył park, 
aklimatyzując w nim różne gatunki drzew i 
krzewów, dając tym samym początek słyn-
nemu kórnickiemu arboretum. 
 Dzieło ojca kontynuował jego syn 
Jan. Po Janie dobra kórnickie odziedziczył 
jego siostrzeniec, wnuk Tytusa, Władysław 
Zamoyski,  który do historii przeszedł głów-
nie jako ten, który odzyskał dla Polski Mor-
skie Oko, a w 1924 roku cały swój majątek 
wraz z zamkiem, biblioteką i dziełami sztuki 
zapisał testamentem narodowi polskiemu. 
Tak powstała Fundacja Zakłady Kórnickie 
(reaktywowana w 2001 roku). Dziś pieczę 
nad tą spuścizną sprawuje Biblioteka Kór-
nicka Polskiej Akademii Nauk, a zamkowe 
wnętrza, w tym niezwykle oryginalna Sala 
Mauretańska i zgromadzone tu zbiory za-
chwycają wszystkich odwiedzających za-
mek.  
 W zbiorach kórnickiej biblioteki 
przechowywane są m.in. niezwykle cenne 
starodruki i rękopisy, w tym m.in. unika-
towe wydania dzieł Mikołaja Reja i Jana 
Kochanowskiego oraz rękopisy III części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza. 
 Arboretum zarządza zaś Instytut 
Dendrologiii PAN. Za czasów Tytusa Dzia-

łyńskiego park nabrał stylu angielskiego ze 
strzyżonymi drzewami i szpalerami - jego 
syn Jan poprowadził go w stronę ogrodu bo-
tanicznego. Dzisiejsze arboretum obejmuje 
teren około 40 ha. Obok wielu rodzimych 
drzew i krzewów, rosną tu też  egzotyczne 
gatunki, m.in. z Chin i Japonii. 

Zamek w Kórniku
Biblioteka Kórnicka PAN
ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
tel. 61  817 00 81, fax 61 817 19 30
www.bkpan.poznan.pl

Koszuty
 
 Dwór w Koszutach, wzniesiony zo-
stał prawdopodobnie około 1760 roku przez 
Józefa Zabłockiego, Szachulcowy budynek ze 
zwieńczonymi baniastymi hełmami naroż-
nymi alkierzami i przybudówkami między 
nimi, postawiono na fundamentach wcze-
śniejszego, XVII-wiecznego dworu. Obecny 
kształt uzyskał w 1902 roku. Otoczony par-
kiem krajobrazowym jest jednym z najbar-
dziej urokliwych miejsc w Wielkopolsce. We 
dworze znajduje się obecnie Muzeum Ziemi 
Średzkiej, z wnętrzami urządzonymi  w stylu 
dworku szlacheckiego z przełomu XIX i XX 
wieku. 

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

Miłosław
 
 Miłosław  od 1777 roku należał do 
zasłużonego dla Wielkopolski rodu Miel-
żyńskich.  W latach 40. XIX stulecia Sewe-
ryn Mielżyński, przebudował pałac. W jego 
wnętrzach gromadził zbiory malarstwa pol-
skiego i obcego, które w 1882 roku stały się 
podstawą utworzenia Muzeum im.Mielżyń-
skich w Poznaniu. 
 W 1895 roku Miłosław kupił Józef 
Kościelski, który rozbudował pałac nadając 
mu cechy neorenesansowej rezydencji. W 
historii Kościelski zapisał się jako mecenas 
Jana Kasprowicza oraz ten, który wzniósł 
pierwszy na ziemiach polskich pomnik 
Juliusza Słowackiego. Pomnik ten, dłuta 
Władysława Marcinkowskiego, stanął w 
miłoslawskim parku, a jego odsłonięcie 16 
września 1899 roku, w którym uczestniczył 
Henryk Sienkiewicz, było wielkim wydarze-
niem.. 
 Park, o powierzchni 37,8 ha, nosi 
dziś imię Kościelskich.  Jest jednym z naj-
piękniejszych i najlepiej zadbanych parków 

Dwór w Mechlinie,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze dworu w Mechlinie,
fot. Z. Schmidt Zamek w Kórniku,

fot. Arch. Biblioteki Kórnickiej PAN

Dwór w Koszutach,
fot. Z. Schmidt
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Wielkopolski. Pałac, po pożarze w 1945 
roku, został odbudowany dopiero w latach 
60.  Dziś mieści się w nim gimnazjum.

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego
ul. Poznańska 1a, 62-320 Miłosław
tel. 61  438 20 67

Śmiełów 

 Pałac w Śmiełowie jest jedną z 
ciekawszych budowli klasycystycznych w 
Wielkopolsce. Wzniesiony został na planie 
podkowy w 1797 roku, według projektu wy-
bitnego architekta Stanisława Zawadzkiego, 
dla Andrzeja Gorzeńskiego, sędziego grodz-
kiego poznańskiego. Składa się z piętrowe-
go korpusu ozdobionego monumentalnym 
jońskim portykiem oraz dwóch oficyn połą-
czonych z nim za pomocą półkolistych gale-
rii. 
 Śmiełów zapisał się w historii lite-
ratury dzięki pobytowi w nim Adama Mic-
kiewicza. Wieszcz przybył tu w sierpniu 
1831 roku, by przedostać się do objętego po-
wstaniem listopadowym Królestwa Polskie-
go, co mu się jednak nie udało. W Śmiełowie 
przebywał trzy tygodnie, a w Wielkopolsce 

jeszcze pięć miesięcy. Pod koniec wieku 
XIX,  dzięki Józefowi i Marii z Donimirskich 
Chełkowskim, Śmiełów stał się  ośrodkiem 
kultu Mickiewicza i był nim do 1939 roku. 
 Pałac w 1945 roku został splądro-
wany. Po wojnie, do 1970 roku mieściła się 
w nim szkoła podstawowa. W 1975 roku, po 
generalnym remoncie, otwarto tu Muzeum 
Adama Mickiewicza, oddział Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu. 
 Zgromadzone tu eksponaty ilu-
strują biografię wieszcza, przy czym najbar-
dziej podkreślony jest okres wielkopolski 
od sierpnia 1831 do marca 1832 roku. Na 
piętrze pałacu jest ekspozycja wnętrz pała-
cowych.  

Pałac w Śmiełowie 
Muzeum Adama Mickiewicza 
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
63-210 Żerków
tel. 62 740 31 64, fax 62 740 31 64
www.mnp.art.pl 

Ciążeń 

 Ciążeń przez 600 lat był letnią re-
zydencją biskupów poznańskich. Obecny 

pałac wzniesiono na polecenie biskupa Teo-
dora Czartoryskiego w latach 1760-1768, 
prawdopodobnie według projektu Józefa 
Sacco. Malowniczo położony nad Wartą, 
otoczony 10-hektarowym parkiem, jest dziś 
filią Biblioteki Uniwersyteckiej i domem 
pracy twórczej Uniwersytetu im.Adama 
Mickiewicza. Mieszczą się w nim największe 
w Polsce i jedne z największych w Europie 
zbiory masoników. Do Wielkopolski trafiły 
one ze Sławy Śląskiej, gdzie w roku 1945 zo-
stały odnalezione i przejęte w ramach zabez-
pieczania druków porzuconych na ziemiach 
zachodnich. Zbiory te, liczące dziś niemal 
100.000 woluminów, są uzupełniane o polo-
nika.  

Pałac w Ciążeniu
Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
ul. Wolności 33, 62-404 Ciążeń
tel./fax 63  276 41 55
www.amu.edu.pl

Lisewo

 Na miejscu wcześniejszych budow-
li, obecny pałac w Lisewie wzniesiono w 
połowie XIX wieku. Ma interesującą bryłę, 
sprawiającą wrażenie umiejętnie do siebie 
dostawionych, utrzymanych w jednym stylu, 
a jednak różnych segmentów.  
 W 1945 roku pałac przejął Skarb 
Państwa. W powojennym okresie były w 
nim mieszkania i szkoła. Po pożarze w 1988 
roku, zabytkowa budowla długo stała  pusta. 
W 2002 roku kupiła ją prywatna firma, która 
odremontowała pałac i urządziła w nim sty-
lowy motel.

Pałacyk w Lisewie 
Lisewo, 62-560 Skulsk
tel. 63 268 21 14
www.palacyklisewo.pl

Na południe od Poznania

Szczepowice – Racot – Turew – Mełpin

Szczepowice

 Pałac w Szczepowicach, w stylu 
neoklasycystycznym, wzniesiony  został dla 
rodziny Forstmanów na przełomie XIX i 
XX wieku. Szczepowice w rękach tej rodzi-
ny były od 1879 roku.  W 1945 roku tutejszy 
majątek został upaństwowiony i przeszedł 
we władanie Państwowych Gospodarstw 
Rolnych.
 W rękach prywatnych szczepo-
wicki pałac znalazł się w 1996 roku. Po 
trwającym kilka lat kapitalnym remoncie i 
konserwacji urządzono w nim ośrodek kon-
ferencyjno-szkoleniowy i hotel. 

Pałac w Szczepowicach
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Szczepowice 14, 64-060 Wolkowo
tel./fax  61 443 17 23; 602 366 301
www.szczepowice.com.pl

Pałac w Śmiełowie,
fot. Arch Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie

Pałac w Lisewie,
fot. Arch. Pałacu w Lisewie
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Racot 

 Pałac w Racocie dla księcia Anto-
niego Barnaby Jabłonowskiego, wojewody 
poznańskiego, wzniósł w latach 1780-90 
Dominik Merlini, twórca warszawskich Ła-
zienek. To budowla piętrowa, której fronton 
zdobi czterokolumnowy portyk. Od strony 
północnej powiększono ją w 1902 roku o 
nowe skrzydło. Wnętrza pałacu mają piękne 
sztukatorskie i malarskie dekoracje.. 
W 1798 roku Racot został sprzedany póź-
niejszemu królowi Niderlandów, Wilhelmo-
wi Orańskiemu, a w 1878 roku, drogą spad-
ku otrzymali go książęta weimarscy i byli 
jego właścicielami do 1919 roku. Po I wojnie 
światowej Racot przeszedł na własność Skar-
bu Państwa, z przeznaczeniem na siedzibę 
Prezydenta RP. Od 1928 roku mieści się tu 
znana  Państwowa Stadnina Koni. W pałacu 
są dziś miejsca noclegowe, organizowane są 
też konferencje.
 Zespół pałacowy obejmuje też dwie 
oficyny pałacowe (z XVIII wieku), stajnię i 
wozownię (z przełomu XVIII i XIX wieku), 
w której znajduje się  ekspozycja ponad 30 
zabytkowych sań i powozów spacerowych, 
sportowych i reprezentacyjnych. Za pała-
cem rozciąga się 11-hektarowy park krajo-
brazowy, pierwotnie francuski. 

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

Turew
 
 Pałac w Turwi wzniósł pod koniec 
XVIII wieku Stanisław Chłapowski, dziadek 
najsłynniejszego właściciela Turwi, generała 
Dezyderego Chłapowskiego. 
 Późnobarokową budowlę Dezyde-
ry Chłapowski, po powrocie z Anglii w roku 
1819, przebudował w duchu neogotyku. 
Wtedy też wprowadził zmiany w rodzinnym 
majątku. Ten żołnierz napoleoński, uczest-
nik powstania listopadowego, prekursor 
pracy organicznej w Wielkim Księstwie Po-
znańskim, nade wszystko zasłynął jako zna-
komity gospodarz, który w swoim majątku 
zastosował nowoczesne metody i wprowa-
dził nowinki techniczne. 
 Stworzony przezeń w pierwszej 
połowie XIX wieku, unikatowy nie tylko w 
Polsce, ale i w Europie, nowy rolniczy kra-
jobraz dziś jest chroniony w parku krajobra-
zowym jego imienia. W dawnym pałacu ge-
nerała Chłapowskiego mieści się dziś Stacja 
Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego 
i Leśnego PAN.  Można jednak w nim zwie-
dzać dwa pomieszczenia na piętrze - salon 
oraz bibliotekę. Pałac otacza park angielski. 

Stacja Badawcza Instytutu Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN 
ul. Szkolna 4
Turew, 64-000 Kościan

tel. 65 513 42 53; 513 42 34
www.turew-pan.republika.pl
zwiedzanie pałacu po wcześniejszym 
uzgodnieniu 

Mełpin

 W 1908 roku w Mełpinie wzniesio-
no  bardzo polski w swym charakterze dwór. 
To budowla parterowa, z balkonem wspar-
tym na czterech kolumnach oraz półokrą-
głymi oknami. Kryta  jest czterospadowym 
mansardowym dachem. Dwór został staran-
nie odnowiony przez Kajetana Pyrzyńskie-
go, który nabył go przed laty. 
 Pod swój gościnny dach przyjmuje 
turystów szukających możliwości spędze-
nia wakacji w ciszy i spokoju. Zamieszkać 
można zarówno we dworze, jak i w dawnym 
domku ogrodnika w parku. 

Dwór Mełpin
Mełpin 53, 63-140 Dolsk
tel./fax 61 283 07 18; 281 82 76

Na zachód od Poznania  - wariant 1

Komorowo – Baborówko – Szamotuły – 
Kobylniki – Obrzycko –

Białokosz – Sieraków 

Komorowo

 W obszernym starym dworze, roz-
łożonym nad północnym brzegiem Jeziora 
Bytyńskiego, jest dziś hotel i ośrodek kon-
ferencyjno-wypoczynkowy. We wnętrzu 
dworu w Komorowie zachował się stary 
układ przestrzenny, który zaadaptowano do 
nowych potrzeb. Dwór otacza rozległy, stary 
park. 

Dwór Komorowo
ul. Dworkowa 1
Komorowo, 64-530 Kaźmierz
tel. 61 624 63 24;  604 428 131
www.dworkomorowo.com.pl

Wnętrze pałacu w Racocie,
fot. Z. Schmidt

Pałac w Szczepowicach,
fot. Z. Schmidt

Pałac w Turwi i przylegająca do niego kaplica,
fot. Z. Schmidt
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Baborówko

 Neorenesansowy pałac w Babo-
rówku wzniesiony został w  1890 roku dla 
rodziny von Hanletman i w niemieckich 
rękach był do końca II wojny światowej. Po 
wojnie został przejęty przez Skarb Państwa. 
Od 1993 roku jest obiektem turystycznym, 
z miejscami noclegowymi, salami konfe-
rencyjnymi i bankietowymi oraz ośrodkiem 
jazdy konnej (ze stajniami, krytymi ujeż-
dżalniami i hipodromem sportowym).  
 Poza pałacem miejsca noclegowe 
są także w zabudowaniach gospodarczych 
oraz w oficynie pałacowej. Pałac otacza 7 
hektarowy park. 

Pałac Baborówko
ul. Parkowa 1
Baborówko, 64-500 Szamotuły
tel./fax  61 291 40 27
www.babrowko.pl

Szamotuły
 
 W połowie XV stulecia Szamotul-
scy wznieśli zamek obronny, później rozbu-
dowany, który w roku 1511 przeszedł w ręce 
Górków i był w nich do końca XVI stulecia. 

Górkowie zamek rozbudowali przekształ-
cając go w późnogotycką rezydencję ma-
gnacką. Z dawnego warownego założenia 
pozostały jedynie fragmenty fosy i wałów 
ziemnych oraz Baszta Halszki z I połowy XV 
wieku. Przebudowany w XVII wieku zamek 
w drugiej połowie XX wieku rewaloryzo-
wano przywracając mu gotycką szatę. Dziś 
mieści się w nim Muzeum - Zamek Gór-
ków z ekspozycją magnackich wnętrz. Dwie 
zamkowe sale - gotycką piwnicę oraz salę na 
parterze wypełniają zaś najcenniejsze spo-
śród ponad 1000 ikon będących w zbiorach 
muzeum.
 W oficynie zachodniej znajduje się 
wystawa etnograficzna,  a w XVIII-wiecz-
nym spichrzu prezentowane są ekspozycje 
czasowe oraz eksponaty wydobyte przez 
archeologów na trasie budowy gazociągu 
jamalskiego. Baszta jest najstarszą częścią 
rezydencji Górków, wzniesioną prawdo-
podobnie w pierwszej połowie XV wieku. 
Zbudowana na planie czworoboku, ma trzy 
kondygnacje i nakryta jest wysokim, cztero-
spadowym dachem. Pierwotnie była obron-
ną wieżą przybramną, później mieszkalną. 
Dziś mieszczą się w niej muzealne sale eks-

pozycyjne przedstawiające dzieje Szamotuł. 
Swą nazwę baszta wzięła od pięknej, ale nie-
szczęśliwej Halszki  z Ostroga, więzionej tu 
przez męża,  wojewodę poznańskiego, Łuka-
sza Górkę. 

Zamek Górków w Szamotułach
ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły
tel. 61  292 18 13
fax 61 292 57 16
www.zamek.org.pl

Kobylniki
  
 Pałac w Kobylnikach wzniesiony 
został przez Zygmunta Gorgolewskiego w 
1888 roku dla ordynata Tadeusza Twardow-
skiego. Swą okazałością miał podkreślać 
pozycję właściciela. Pełno  w nim asymetrii, 
łuków, loggi, baszt i licznych wież przypomi-
nających nieco zamki z baśni. Kobylniki w 
rękach Twardowskich były do 1939 roku. Po 
wojnie pałac przejął PGR Gałowo na biura i 
mieszkania dla pracowników. W latach 80. 
rozpoczęto generalną renowacją pałacu, a 
od roku 1990 mieści tu hotel. 

Pałac w Kobylnikach
Kobylniki, 64-520 Obrzycko
tel./fax  61 291 35 49
www.kobylniki.pl

Obrzycko
 
 Obrzycko było własnością ro-
dziny Raczyńskich od 1738 do 1945 roku. 
Neobarokowy pałac z kwadratową wieżą w 
narożniku wzniesiono dla Karola Raczyń-
skiego, syna Atanazego, w II połowie XIX 
wieku.  Zgodnie z jego wolą, w 1899 roku,  
jego spadkobiercami została kurlandzka li-
nia Raczyńskich.  W latach 1906-10, kolej-
ny właściciel Obrzycka, Zygmunt Edward 
Raczyński przebudował pałac w stylu eklek-
tycznym. 
 Postacią nader niezwykłą i zasłu-

Pałac w Baborówku,
fot. Archiwum Pałacu Baborówku

Zamek Górków w Szamotułach,
fot. Arch. Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach

Zamek Górków w Szamotułach,
fot. Arch. Urzędu Miasta i Gminy  w Szamotułach

Pałac w Kobylnikach,
fot. Z. Schmidt
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żoną dla polskiej kultury stał się jego naj-
młodszy syn Józef, doktor historii sztuki, 
który uporządkował i oprawił materiały 
archiwalne dotyczące kolekcji Atanazego 
Raczyńskiego, ale nade wszystko w historii 
zapisał się jako ten, który - wykorzystując 
swoje niemieckie pochodzenie - uratował 
w czasie wojny najstarszą część zbiorów 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Dziś 
pałac w Obrzycku należy do Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jest 
w nim ośrodek konferencyjny i dom pracy 
twórczej. 

Pałac w Obrzycku
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Zamkowa 27, 64-520 Obrzycko
tel./fax 61  291 32 80,
www.amu.edu.pl

Białokosz

 W 1796 roku  majątek Białokosz 
należała do sióstr katarzynek. Zgodnie z 
przepisami odbierającymi dobra kościelne, 
przejęły go wówczas władze pruskie. W 1798 
roku ich właścicielem  stał się Christian von 
Massenbach i w rękach rodziny Massenba-
chów była Białokosz do 1902 roku, kiedy tu-
tejsze dobra kupił Karol von Rosse. Na jego 
zlecenie, w roku 1905, rozbudowano wcze-
śniejszy parterowy pałac. Po wojnie pałac w 
Białokoszy był własnością Skarby Państwa. 
W latach 80. XX wieku przeszedł w ręce pry-
watne. Po remoncie otwarto w nim hotel.

Pałac Białokosz
Białokosz 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie
tel./fax  61 295 13 47
www.bialokosz.pl

Sieraków 

 Najpomyślniejszym w dziejach 
okresem rozwoju Sierakowa był wiek XVII, 
gdy należał on do Opalińskich. Wznieśli oni 
wtedy kościół NMP Niepokalanie Poczętej, 
jedną z ciekawszych budowli późnego re-
nesansu w Polsce, a także przebudowali ist-
niejący wcześniej zamek nadając mu formy 
renesansowe. Niestety, w sto lat później za-
mek zaczął popadać w ruinę, stopniowo go 
rozbierano. 
 Do naszych czasów pozostały je-
dynie piwnice jednego ze skrzydeł. Dopiero 
w latach 1993-95, staraniem Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu, zrekonstruowano 
jedno ze skrzydeł zamkowych. Dziś mieści 
się w nim Muzeum Opalińskich, w którym 
umieszczono pięć XVII-wiecznych, staran-
nie odrestaurowanych sarkofagów, pierwot-
nie znajdujących się w podziemiach kościoła 
NMP Niepokalanie Poczętej, a kryjących w 

sobie prochy Opalińskich. 
 W zamku - muzeum prezentowana 
jest także ekspozycja przedstawiająca histo-
rię rodu Opalińskich, dzieje zamku, Sierako-
wa i przyrodę Sierakowskiego Parku Krajo-
brazowego. 

Zamek Opalińskich w Sierakowie
ul. Stadnina 3, 64-410 Sieraków
tel. 61 295 23 92, www.muzeum.sierakow.pl

Na południowy zachód od 
Poznania

Wąsowo – Porażyn – Wolsztyn

Wąsowo 

 Barokowo-klasycystyczny pałac 
Sczanieckich, z końca XVIII stulecia i XIX-
-wieczna okazała rezydencja w Wąsowie są 
dziś w rękach prywatnych. Z pietyzmem je 

Pałac w Białokoszu, 
fot. Z. Schmidt

Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie, 
fot. Arch. Urzędu Miasta w Sierakowie
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odrestaurowano tworząc w nich ekskluzyw-
ny hotel. Wąsowską rezydencję nadal otacza 
okazały park angielski. Pałac Sczanieckich 
prezentuje się jednak skromnie w porówna-
niu z budowlą nawiązującą stylem do śre-
dniowiecznych zamków, a wzniesioną dla 
berlińskiego bankiera, Richarda von Hard-
ta w latach 1870-72. Zaprojektował ją ber-
liński architekt Gustaw Erdmann, a w iście 
neogotycki zamek. przebudował ją następny 
właściciel Wąsowa, Wilhelm von Hardt. W 
rękach rodziny von Hardtów Wąsowo było 
do czasów drugiej wojny światowej.
  

Zespół Pałacowo-Parkowy w Wąsowie
ul. Parkowa 1, 64-314 Wąsowo
tel. 61 447 26 13, www.wasowo.pl

Porażyn

 Pałac w Porażynie, zwany  Eichen-
horst czyli „gniazdo dębów” wzniesiony zo-
stał  w 1882 roku dla właściciela dóbr pora-
żyńskich, Franza Heinricha von Beyme. Jego 
twórcami  było dwóch berlińskich architek-
tów - Herman von der Hude i Julius Hennic-
ke. W 1920 roku pałac wraz z zabudowania-
mi gospodarczymi, parkiem, ogrodem oraz 
majątkami Sielinko, Porażyn i Terespotoc-
kie stał się  własnością generała Kazimierza 
Sosnkowskiego.

 W okresie powojennym pałacem 
zarządzali leśnicy.  W  1993 roku Policeal-
ne Studium Leśne zostało przeniesione do 
Technikum Leśnego w Goraju, a należące do 

szkoły  obiekty  przeszły we władanie  Nad-
leśnictwa Grodzisk, które  utworzyło w pa-
łacu  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
oraz hotel.

Pałac w Porażynie
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Porażyn, 64-330 Opalenica
tel. 61 441 15 15, fax 61  447 72 44

Wolsztyn

 W północnej części miasta, nad 
Jeziorem Wolsztyńskim, na przedmieściu 
Komorowo rozciąga się park z zabytkowym 
drzewostanem, pośrodku którego stoi pałac 
zbudowany w 1911 roku z wykorzystaniem 
murów poprzedniej budowli z 1845 roku. 
Spalony w 1945 roku, odbudowany został 
w latach 60. XX wieku. Dziś znajduje się w 
nim hotel i ośrodek „Spa & Wellness”. Pa-
łac powstał w tzw. „stylu narodowym”, we-
dług projektu Rogera Sławskiego, dla Ste-
fana Mycielskiego, ówczesnego właściciela 
Wolsztyna, Prosta bryła piętrowego pałacu 
poprzedzona została okazałym sześcioko-
lumnowym portykiem zwieńczonym trój-
kątnym frontonem, w którym znajduje się 
herb Mycielskich - Dołęga. Pałac otacza 
park  angielski. 

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

Na północ od Poznania
Objezierze – Margońska Wieś – Pietronki – 

Grabówno

Objezierze 

 Klasycystyczny pałac w Objezierzu 
koło Obornik wzniesiony został w latach 
1786-92 przez znanego ówczesnego archi-
tekta, Antoniego Hoehne, dla Anieli z Kwi-
leckich Węgorzewskiej. Był to piętrowy pa-
łac - willa z czterokolumnowym portykiem, 
otoczony romantycznym parkiem. W 1840 
roku, aby powiększyć powierzchnię, kolejni 
właściciele - Helena z Kwileckich i Wincenty 
Turno –  nadbudowali drugie piętro, a w la-
tach 1905-06 dodano skrajne osie. 
 Pałac w Objezierzu był miejscem, 
które odwiedzali znamienici goście. Tu w 
roku 1804  zatrzymał się Julian Ursyn Niem-
cewicz, w grudniu roku 1831 gościli Stefan 
Garczyński i Adam Mickiewicz, a późną 
wiosną 1832 roku zawitał tu Wincenty Pol.  
W 1839 i 1844 kilka miesięcy spędziła w Ob-

Zamek w Wąsowie, 
fot. Arch. Zamku w Wąsowie

Pałac w Porażynie,
fot. Z. Schmidt Pałac w Wolsztynie,

fot. Archiwum Urzędu Miasta w Wolsztynie 

Pałac w Objezierzu,
fot. Z. Schmidt

Wejście pałacu w Porażynie,
fot. Z. Schmidt
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jezierzu Narcyza Żmichowska. W 1858 roku 
gościł tu Władysław Syrokomla, a 30 maja 
1867 roku, uroczysty obiad na cześć Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, wydał kolejny pan 
na Objezierzu, Hipolit Turno, 
 Dziś dwie tablice upamiętniające 
wizyty wielkich polskiej literatury widnieją 
na tutejszym pałacu - Adama Mickiewicza 
i Józefa Ignacego Kraszewskiego. W pałacu 
jest szkoła.

Pałac w Objezierzu
Objezierze, 64-600 Oborniki
tel. 61 296 62 76, www.zs.objezierze.pl

Margońska Wieś 

 Leżąca zaledwie 2 km na wschód od 
Margonina w powiecie chodzieskim, Mar-
gońska Wieś słynie z XIX-wiecznego pałacu, 
powstałego z przebudowy XVIII-wiecznego 
dworu. Neogotycka budowla pochodzi z lat 
1842-1853, ale jej masywna, okrągła wieża, 
powiększona została dwukrotnie w XX wie-
ku.  
 Margońska Wieś w XVIII wieku 
aż do 1837 roku należała do Skórzewskich. 
Wtedy też weszła na karty historii, stając się 

17 października 1773 roku miejscem ślubu 
przyszłego autora słów polskiego hymnu na-
rodowego,  Józefa Wybickiego  z Kunegundą 
Drwęską, siostrzenicą  Franciszka Skórzew-
skiego (zmarł zaledwie miesiąc przed ślu-
bem Wybickiego). 
 W Margońskiej Wsi nie ma już 
dworu Skórzewskich. Ich dwór na pałac dla 
Carla von Schwichow przebudował w latach 
1842-53 Fryderyk August Stüller. W okresie 
międzywojennym pałac był własnością Skar-
bu Państwa. Dziś o związkach tego miejsca z 
Józefem Wybickim przypomina znajdująca 
się w pałacu izba pamięci poświęcona twór-
cy polskiego hymnu. 
 Pałac od początku XX stulecia był 
we władaniu leśników . Tu mieściła się m.in. 
Królewska Szkoła Leśna – teraz jest tu Ośro-
dek Leśny, z miejscami konferencyjnymi i 
noclegowymi. Budowlę otacza XVIII-wiecz-
ny park z pomnikowymi modrzewiami, 
świerkami i jodłami kanadyjskimi. 

Pałac w Margoninie 
Ośrodek Leśny im.Witolda Łuczkiewicza 
ul. Kościuszki 47, 64-830 Margonin
tel./fax 67 283 51 11
www.lasy.gov.pl

Pietronki 

 Obecny eklektyczny pałac w Pie-
tronkach koło Chodzieży, wznieśli na po-
czątku XX stulecia Ignacy hrabia Bniński i 
jego żona Helena z Wodzińskich. Przebu-
dowali oni  gruntownie istniejący od 50 lat 
pałacyk - willę na eklektyczną rezydencję z 
okazałymi portykami i balustradą wieńczącą 
elewację. Nowi właściciele wzbogacili park, 
zasadzili w nim nowe drzewa, a także zbu-
dowali w nim basen i założyli oranżerię. 
W rękach Bnińskiech Pietronki były do 1939 
roku. Dziś w pałacu, dzierżawionym przez 
prywatnego właściciela, mieści się hotel i 
restauracja. 

Pałac w Pietronkach
Centrum Szkoleniowe
Pietronki 3, 64-800 Chodzież
tel. 67  283 56 78, www.pietronki.eu

Grabówno

 W histoiii Grabówno zapisało się 
głównie jako miejsce, w którym ostatnich 
10 lat życia spędził słynny Michał Drzyma-
ła.  Za swój upór w walce z pruskim zabor-
cą, chłop z Podgradowic (obecnie Drzyma-
łowo) koło Rakoniewic, otrzymal w roku 
1928, w darze od państwa  gospodarstwo 
w Grabównie. Do dziś gospodarują w nim 
jego potomkowie. W XIX-wiecznym tutej-
szym dworze mieści się hotel z restauracją 
oraz galerią sztuki. Jednopiętrowy dwór ota-
cza park, w którym rosną liczne okazy lipy 
drobnolistnej, chojny kanadyjskiej  i jedlicy 
zielonej, liczących około  110-130 lat.
 
Dworek Koper 
Grabówno 36, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
tel. 67 287 41 28
www.dworek-koper.pl

Pałac w Margoninie,
fot. Z. Schmidt

Sala balowa w Rydzynie,
fot. Z. Moliński



2524

Wokół Leszna 
Rydzyna – Pakosław – Gębice – Rokosowo 
– Pawłowice – Witosław – Włoszakowice – 

Trzebiny – Przybyszewo

Rydzyna 

 Zamek w Rydzynie to z jedna z 
najprzedniejszych rezydencji magnackich 
w Polsce. Na fundamentach i murach śre-
dniowiecznego zamku Rafał Leszczyński, 
który kupił Rydzynę w ostatnich latach XVII 
wieku, wzniósł – według projektów królew-
skiego architekta Józefa Szymona Belottiego 
- barokową rezydencję. Kolejne trzy XVIII-
-wieczne przebudowy nadały jej obecny 
kształt. W rękach Leszczyńskich zamek był 
do 1738 roku, kiedy to wielkopolskie dobra 
tego rodu kupił Aleksander Józef Sułkowski, 
minister dworu Augusta Mocnego. Na jego 
zlecenie Karol Martin Frantz, architekt ze 
Śląska przebudował zamek wprowadzając 
m.in. monumentalną, reprezentacyjną klat-
kę schodową. 
 Podczas kolejnej przebudowy, któ-
rą zlecił August Sułkowski, a prowadzonej 
przez Ignacego Graffa, obecnego kształtu 
nabrała wspaniała sala balowa, z monumen-
talnymi 22 kolumnami. 
 W roku 1775 August Sułkowski 
ogłosił ostatnią w Rzeczypospolitej ordyna-
cję z zaznaczeniem, że po wymarciu rodu 

jego majątki przejdą na własność „Komissyi 
Edukacyjney Narodowey”, do której utwo-
rzenia się przyczynił. Po śmierci w 1909 
roku ostatniego z rodu, Antoniego, rydzyń-
skie dobra przejęła jednak pruska Komisja 
Kolonizacyjna. Ale w latach 20. XX wieku 
utworzono tu słynące z wysokiego poziomu 
nauczania Gimnazjum Męskie im. Sułkow-
skich, nawiązując do woli Augusta Sułkow-
skiego.
 Dziś zamek w Rydzynie, stojący na 
sztucznej wyspie otoczonej fosą, jest ośrod-
kiem szkoleniowym, z hotelem i restauracją, 
będącym w gestii Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Mechaników Polskich. 

Zamek w Rydzynie
pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna
tel./fax 65 529 50 40 (centrala)
tel.  65 529 50 26 (sekretariat)
www.zamek-rydzyna.com.pl

Pakosław
 
 Pałac w Pakosławiu (w powiecie ra-
wickim) powstał po 1791 roku, dla rodziny 
Krzyżanowskich. Prawdopodobnie wznie-
siono go według projektu Karla Gottharda 
Langhansa.  Bryle pałacu oryginalności na-
daje niespotykany w  Wielkopolsce układ 

portyku z bocznymi ścianami, w których 
znajdują się otwory okienne. Wewnątrz pa-
łacu najoryginalniejsza jest  monumental-
na, dwupiętrowa  sala kolumnowa.  Wolno 
stojąca w niej kolumnada, dźwiga ganek z 
ozdobną balustradą. Między kolumnami sali 
umieszczono płaskorzeźby, które na pod-
stawie niedokońcoznego cyklu „Obrazów 
historii polskiej w stu rycinach” Franciszka 
Smuglewicza, kazał wykonać właściciel Pa-
kosławia, Michał Krzyżanowski, poseł na 
Sejm Czteroletni. Z czterech płaskorzeźb 
w pakosławskim pałacu zachowały się trzy 
-  Mieszka I niszczącego posągi bóstw po-
gańskich, Bolesława Chrobrego wbijającego 
pale graniczne na Łabie oraz  Mieszka II 
przyjmującego hołd Pomorzan.
 Pałac w Pakosławiu, w którym dziś 
mieści się hotel, otacza park krajobrazowy z 
końca XVIII wieku.
 
Pałac w Pakosławiu
ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław
tel./fax 65 547 86 70 
www.pakoslaw.com.pl

Gębice 

 Pałac w Gębicach, dziś będący w 
rękach prywatnych i mieszczący w sobie 

hotel z salami konferencyjnymi, wzniesio-
no na początku XIX wieku, dla Hieronima 
Gorzeńskiego. Zdobi go okazały czteroko-
lumnowy portyk zwieńczony trójkątnym 
tympanonem z panopliami i herbem Nałęcz 
Gorzeńskich. Od 1883 roku Gębice były w 
rękach Mycielskich. 
 Ostatnimi ich przedwojennymi 
właścicielami byli Zofia z Mycielskich i Sta-
nisław  Rostworowski,  adiutant gen. Wła-
dysława Sikorskiego, członek władz Armii 
Krajowej. Aresztowany w Krakowie przez 
gestapo został zamordowany w 1944 roku. 
W 2002 roku na ścianie pałacu w Gębicach 
odsłonięto tablicę pamiatkową poświęconą 
gen.Stanisławowi Rostworowskiemu. 

Pałac Gębice
Gębice 35, 63-830 Pępowo
tel./fax  65  573 61 50
www.palac-gebice.pl

Rokosowo 

 Pałac w Rokosowie niedaleko Lesz-
na, ze względu na swój wygląd zwany też 
czasem zamkiem, to znakomity przykład re-
zydencjonalnej budowli wzniesionej zgod-
nie z modą połowy XIX stulecia. W iście 
średniowiecznym stylu, zbudował go w roku 

Zamek w Rydzynie,
fot. Z. Moliński

Oficyny pałacu w Pawłowicach,
fot. Arch. Organizacji Turystycznej Leszno-Region Pałac w Gębicach,

fot. Z. Schmidt

Wnętrze zamku w Rokosowie,
fot. Z. Schmidt
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1847 Fryderyk August Stüller dla hrabiego 
Józefa Mycielskiego. Do dziś wrażenie robi 
nie tylko sama wysoka na trzy kondygna-
cje bryła zamku, ale i flankujące ją potężne 
baszty. Po Mycielskich, w 1867 roku, Roko-
sowo przeszło w ręce Czartoryskich i było 
ich własnością aż do wybuchu II  wojny. 
 Dziś w zamku, otoczonym 10-hek-
tarowym pięknym parkiem, mieści się Ośro-
dek Integracji Europejskiej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
ale odbywają się tu również różnorakie kon-
ferencje i imprezy okolicznościowe. Z zam-
kowego hotelu mogą korzystać niepełno-
sprawni. . 

Zamek Rokosowo 
Ośrodek Integracji Europejskiej
Rokosowo, 63-805 Łęka Mała
tel. 65 573 33 08; 573 11 56
tel./fax 65  573 33 04 
www.rokosowo.pl

Pawłowice 

 O Maksymilianie Antonim Miel-
żyńskim, pisarzu wielkim koronnym i 
podkomorzym króla Stanisława Augusta, 
mawiano, iż stosownie do swej niebywałej 
fortuny zafundował sobie w Pawłowicach 
iście królewską rezydencję. Wzniesiono ją 
według projektu Karola Gotharda Langhan-

sa (twórca m.in. berlińskiej Bramy Branden-
burskiej), a jej wnętrzami zajął się Jan Chri-
stian Kamsetzer (współtwórca warszawskich 
Łazienek). W Pawłowicach powstał otoczo-
ny parkiem klasycystyczny zespół pałacowy 
składający się z pałacu i dwóch oficyn połą-
czonych półkolistymi galeriami. 
 Trójkondygnacyjny pałac, założo-
ny na rzucie prostokąta, od frontu zdobią 
dwa boczne ryzality, a w części środkowej 
czterokolumnowy portyk zwieńczony ale-
gorycznymi postaciami kobiecymi. Spo-
śród pałacowych wnętrz najpiękniejsza jest 
dwukondygnacyjna sala balowa, z bogatym 
wystrojem sztukatorskim, zwana też kolum-
nową z powodu zdobiących ją 24 przyścien-
nych, marmoryzowanych kolumn. Pawłowi-
ce w rękach Mielżyńskich. były od połowy 
XVII wieku do roku 1939.  
 Dziś w pałacu mieści się siedziba 
Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut 
Badawczy, a oficyny zaadaptowano na hotel. 

Pałac w Pawłowicach
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Pawłowice 
64-122 Pawłowice
tel. 65  529 91 92,
fax  65 529 94 64
www.zzdpawlowice.pl

Witosław

 Eklektyczny pałac w Witosławiu 
koło Osiecznej wzniesiono na przełomie 
wieków XIX i XX.  Budowla  kryta jest da-
chem naczółkowym, ma niską wieżę od po-
łudnia i ozdobny szczyt neobarokowy. Pałac 
wchodzi w skład ośrodka, w którym prowa-
dzi się terapię za pomocą miodu i ziół. Api-
fitoterapia wykorzystuje właściwości leczni-
cze substancji wytwarzanej przez pszczoły 
oraz surowców zielarskich. 
 W witosławskim ośrodku miód 
łączy się też z sokami owocowymi i wa-
rzywnymi, a także wykorzystuje się działa-
nie jadu pszczelego. Pałac ma duże zaplecze 
rekreacyjno-rehabilitacyjne i konferencyjne, 
można tu też przyjechać na wypoczynek. 

Pałac Witosław
Ośrodek Apifitoterapii
Witosław, 64-113 Osieczna
tel. 65  535 05 96, fax 65 535 93 22
www.apiherba.pl

Włoszakowice
 
 Późnobarokowy  pałac myśliwski 
we Włoszakowicach zbudowany został w 
połowie XVIII wieku dla księcia Aleksan-
dra Józefa Sułkowskiego, właściciela Rydzy-

ny, prawdopodobnie przez Karola Martina 
Frantza. Założony na planie równobocznego 
trójkąta, o wklęsłych narożnikach, stanął na 
sztucznej wyspie otoczonej fosą. Ponad kon-
dygnacje wysokich piwnic i parteru wznosi 
się, znacznie cofnięta, także trójkątna kon-
dygnacja piętra. 
Niezwykły kształt pałacu i jego wnętrz tłu-
maczy się związkami Aleksandra Józefa 
Sułkowskiego z masonerią. Wzór trójkątnej 
kielni to symbol wolnomularstwa, a Sułkow-
ski był jednym z pierwszych polskich maso-
nów. 
 Dziś pałac jest siedzibą Urzędu 
Gminy. W jednej z przypałacowych oficyn 
mieści się Izba Regionalna ze zbiorami et-
nograficznymi oraz wystawą poświęconą 
kompozytorowi,  twórcy „Warszawianki”, 
Karolowi Kurpińskiemu, który urodził się 
we Włoszakowicach w roku 1785  jako syn 
miejscowego organisty, W okazałym parku 
przy pałacu rośnie potężny platan o obwo-
dzie 800 cm, jeden z najgrubszych w Polsce. 

Urząd Gminy Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
tel. 65  525 29 99, www.wloszakowice.pl

Trzebiny 

 Barokową rezydencję dla Melchio-
ra i Krystyny Gurowskich w Trzebinach 
wzniesiono prawdopodobnie około 1690 
roku. Pałac jest dwukondygnacyjną budow-
lą na rzucie prostokąta, z czterema kwadra-
towymi trójkondygnacyjnymi alkierzami w 
narożach. 
 Wszystkie elewacje pałacu są jed-
nakowe, siedmioosiowe.  Po II wojnie świa-
towej pałac, dewastowany przez miejscową 
ludność, niszczał. Rewaloryzacji  poddano 
go dopiero w połowie lat 80. XX wieku. 
 Obecnie mieści się w nim  Pracow-
nia Terenowa Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa. Organizowane są tu także  wysta-
wy oraz konferencje. W pałacu jest też kilka 

Strop sali balowej w pałacu w Pawłowicach,
fot. Arch. Organizacji Turystycznej Leszno-Region

Pałac we Włoszakowicach,
fot. Z. Schmidt

Pałac w Przybyszewie,
fot. Z. Schmidt
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miejsc noclegowych. Dookoła pałacu roz-
ciąga się park z odtworzonym fragmentem 
regularnego założenia. 

Pałac w Trzebinach
Pracownia Terenowa Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa
Trzebiny, 64-100 Leszno
tel. 65 533 03 47
www.nid.pl 

Przybyszewo 

 Eklektyczny pałac, być może pod 
koniec XIX wieku, a może w dopiero w 1910 
roku wzniósł ówczesny właściciel Przybysze-
wa, Hugon Lehmann. To dwukondygnacyj-
na budowla, kryta dachem mansardowym. 
Od strony południowej zdobi ją czterokon-
dygnacyjna wieża, przed którą znajduje się 
arkadowy podjazd. Ozdobą bryły od strony 
ogrodowej jest taras. 

 Pałac otacza park, którego począt-
ki sięgają połowy XVIII wieku. Po II woj-
nie światowej majątek i pałac przejął Skarb 
Państwa. Przez lata zmieniały się instytucje i 
firmy, które go użytkowały, jakiś czas stał też 
pusty. W 1994 roku kupiła go Wyższa Szkoła 
Marketingu i Zarządzania w Lesznie, która 
po remoncie otworzyła w nim ośrodek kon-
ferencyjny. 

Pałac w Przybyszewie
ul. Wiejska 12
Przybyszewo, 64-100 Leszno
tel./fax 65  526 99 59; 526 99 51
www.palacprzybyszewo.com.pl

Wokół Kalisza 

Russów – Gołuchów – Dobrzyca  –
 Lewków – Antonin

Russów

 W Russowie koło Kalisza, 6 paź-
dziernika 1889 roku przyszła na świat Maria 
Dąbrowska. Pisarka spędziła tu dzieciństwo 
i młodość.  Władze Kalisza, które po jej 
śmierci  w 1965 roku, postanowiły w Rus-
sowie otworzyć muzeum jej poświęcone, 
musiały dworek odbudować  od podstaw, 
bowiem użytkowany po II wojnie światowej 
przez szkołę podstawową, a potem prywat-
nych lokatorów popadł w taką ruinę, że nie 
nadawał się do remontu. Odbudowano go w 
1971 roku. 
Dworek wyposażono meblami z epoki, do-
dając doń nieco warszawskich pamiątek, 
zdjęć, a także rękopisy m.in. „Nocy i dni”, 
„Uśmiechu dzieciństwa” i „Ludzi stamtąd”. 

 W dworskim parku znajduje się 
niewielki skansen gromadzący zabytki bu-
downictwa wiejskiego ziemi kaliskiej. 

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie
62-817 Żelazków 
tel.  62 769 12 65, www.muzeum.kalisz.pl

Gołuchów 

 Zamek w Gołuchowie, utrzymany 
w stylu francuskiego renesansu, powstał w 
latach 1875-85, według projektów Mauryce-
go Ouradou i Zygmunta Gorgolewskiego. 
 Choć w rękach Działyńskich Gołu-
chów był od połowy XIX wieku, za general-
ny remont zamku i jego przebudowę według 
koncepcji Eugene Viollet le Duc, znakomi-
tego francuskiego konserwatora architektu-
ry, zabrano się dopiero po 1871 roku, kiedy 
tutejsze dobra przejęła Izabella z Czartory-
skich Działyńska, żona Jana Działyńskiego.  
 Odbudowa i urządzenie zamku 
stały się pasją jej życia. Oprócz stworzenia tu 
muzeum dla swych zbiorów przechowywa-
nych w Paryżu, przyświecała jej myśl stwo-
rzenia w Gołuchowie, jak sama nazywała, 
swego „ziemskiego raju”. I tak na zrębie XVI-
-wiecznego zamku wyrosło dzieło uznawane 
dziś za jeden z najciekawszych przykładów 

historyzmu w Europie. A że pierwowzorem 
dlań były zamki nad Loarą, w jego dekoracje  
wtopiono przeróżne oryginalne, zabytkowe 
elementy, zakupywane przez Izabellę oraz jej 
pełnomocników w antykwariatach Europy. 
 Od 1951 roku zamek jest oddzia-
łem poznańskiego Muzeum Narodowego. 
Otacza go piękny, liczący ponad 162 ha 
powierzchni, park krajobrazowy założony 
przez Izabellę i Jana Działyńskich, w którym 
rośnie około 500 gatunków drzew i krzewów, 
w tym wiele egzotycznych. Spotkać tu moż-
na około 40 pomników przyrody, głównie 
dębów o obwodach dochodzących do 490 
cm. Natomiast w dawnej Oficynie, Powo-
zowni. Owczarni i stajni na Dybulu czynne 
są dziś ekspozycje związane z tematyką le-
śną należące do jedynego w Polsce Muzeum 
Leśnictwa. To muzeum, park oraz Pokazowa 
Zagroda Zwierząt z żubrami, konikami pol-
skimi, danielami i dzikami, wchodzą w skład 

Wnętrze dworku w Russowie,
fot. Z. Schmidt

Zamek w Gołuchowie, fot. Arch. Urzędu Gminy
w Gołuchowie, T. Marcinkowski

Pałac w Dobrzycy,
fot. Arch. Urzędu Miasta w Dobrzycy

Zamek w Gołuchowie, fot. Arch. Urzędu Gminy
w Gołuchowie, T. Marcinkowski
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funkcjonującego na terenie gołuchowskiej 
rezydencji Ośrodka Kultury Leśnej. 

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

Dobrzyca
  
 Pałacowo-parkowe założenie w 
Dobrzycy powstało w latach 1795-1800. Dla 
Augustyna Gorzeńskiego, generała, adiutan-
ta i szefa kancelarii króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Zaprojektował je Stanisław 
Zawadzki, czołowy architekt klasycyzmu. I 
choć kształt bryły pałacu został zdetermi-
nowany pozostałościami XVI-wiecznego 
zamku, to jednak wyraźnie widać, zwłaszcza 
w rzucie budowli, kształt węgielnicy, wolno-
mularskiego symbolu (Augustyn Gorzeński 
był masonem). 
 Pałac tworzą dwa zestawione ze 
sobą pod kątem prostym skrzydła - w na-
rożnik skrzyżowania wkomponowano czte-
rokolumnowy portyk zwieńczony trójkąt-

nym naczółkiem. Park w Dobrzycy z całą 
swoją architekturą ogrodową - monopterem 
na wyspie, panteonem i grotą - a także bu-
dynkiem pałacowej oficyny, jest miejscem 
niezwykle urokliwym. Przetrwało w nim 
kilkanaście pomników przyrody, w tym je-
den z największych w Europie, mający 960 
cm obwodu, platan. W 2004 roku, po latach 
żmudnej pracy, przywróceniem we wszyst-
kich pomieszczeniach  reprezentacyjnych i 
mieszkalnych, klasycystycznych polichromii 
z przełomu XVIII i XIX wieku (dzieła Anto-
niego Smuglewicza i Roberta Stankiewicza), 
zakończono remont i konserwację pałacu. 

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

Lewków 

 Klasycystyczny pałac w Lewkowie, 
przypisywany Janowi Christianowi Kamset-
zerowi, zbudowany został w 1791 roku dla 

generała Wojciecha Lipskiego, adiutanta 
króla Stanisława Augusta. Piętrową budowlę 
wzniesiono na planie prostokąta z czteroko-
lumnowym portykiem w północnej fasadzie 
frontowej i półkolistym ryzalitem w połu-
dniowej fasadzie ogrodowej. Portyk poprze-
dzony jest schodami, w jego tympanonie 
wypisano: „Sobie, Swoim, Przyjaciołom, Po-
tomnym”. Fasady pałacu są bogato zdobione. 
 Równie interesujące jest wnętrze 
pałacu - okrągły salon o wysokości dwóch 
kondygnacji nakryty spłaszczoną kopułą 
oraz kilka pokoi zdobi dekoracja stiukowa i 
malarska z około 1800 roku, przypisywana 
Antoniemu Smuglewiczowi. 
 Dziś w pałacu mieści się muzeum 
wnętrz pałacowych. Prezentowane tu zbio-
ry pochodzą z Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej Pałac otacza park krajobrazowy ze 
stawami i wyspą. 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie
ul. Kwiatkowska 6c
Lewków, 63-410 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 733 87 92, www.muzeum.kalisz.pl

Antonin 

 Urokliwy pałac myśliwski w An-
toninie, dla księcia Antoniego Radziwiłła, 
wzniósł w latach 1822-24, znakomity ber-
liński architekt, Karl Friedrich Schinkel. 
Czterokondygnacyjna budowla, wzniesiona 
na rzucie przypominającym grecki krzyż, 
zbudowana została z drzewa modrzewiowe-
go. Najbardziej niezwykła jest w niej główna 
sala wznosząca się przez trzy kondygnacje, 
której ozdobny strop wspiera się na jednej 
kolumnie - kominie. Z balkonów otaczają-
cych pałacowe wnętrze na pierwszym i dru-
gim piętrze wchodzi się bezpośrednio do 
pokoi. 
 Pałac otacza park krajobrazowy, 
w którym stoi m.in, szwajcarski dom syna 
księcia Antoniego, Wilhelma oraz kaplica - 
mauzoleum rodziny Radziwiłłów. 

Pałac myśliwski w Antoninie,
fot. K. Piechocki

Wnętrze pałacu w Antoninie,
fot. Z.Schmidt

U Radziwiłłów w Antoninie dwukrotnie (w 
1827 i 1829 roku)  gościł  Fryderyk Chopin, 
a na pamiątkę jego tu bytności, co roku w 
Antoninie odbywa się festiwal „Chopin w 
barwach jesieni”. Bywał też w Antoninie 
niemiecki książę Wilhelm, późniejszy cesarz 
Wilhelm I, nieprzytomnie i z wzajemnością 
zakochany w młodziutkiej Elizie, córce księ-
cia Antoniego. Do ślubu jednak nie dopuści-
ły pruskie elity. 
 Antonin był w rękach Radziwił-
łów do 1939 roku. Odrestaurowany w latach 
1974-78 pełni dziś rolę ośrodka kultury i 
domy pracy twórczej. W 1993 pałac w An-
toninie uhonorowany został prestiżową na-
grodą „Europa Nostra”. 

Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów 
w Antoninie
ul. Pałacowa 1, 63-422 Antonin
tel. 62 734 83 00/02, www.ckis.kalisz.pl
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wydawnictwo bezpłatne

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
Przedsiębiorczości
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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