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Na pocz¹tek proponujemy 15 sposobów na weekend z dzieæmi w Wielkopolsce.
Wœród tych propozycji s¹ takie, które zak³adaj¹ aktywnoœæ fizyczn¹, jak choæby

parki linowe w Obornikach i Lesznie, stadnina koni w Jaszkowie czy stoki narciarskie 
- czynne zarówno zim¹, jak i latem. Zim¹ obowi¹zkowo polecamy stok zjazdowy w Cho-
dzie¿y, a przez ca³y rok narciarzy i snowboardzistów przyci¹ga Malta Ski w Poznaniu.

Mi³oœnikom zagadek historycznych sugerujemy odwiedziæ Poznañ, Kalisz oraz
Gniezno i okolice. W Poznaniu zawsze warto siê wybraæ na spotkanie z Kozio³kami,
a potem zajrzeæ do klasztoru franciszkanów na Górze Przemys³a, by przyjrzeæ siê, jak
wygl¹da³ Poznañ przed wiekami. W GnieŸnie kusi swoimi legendami Wzgórze Lecha,
a na wyspie na pobliskim Jeziorze Lednickim mo¿na dotkn¹æ wielkiej historii - poczuæ
klimat kszta³towania siê pañstwa polskiego. W Grzybowie istnieje szansa spotkania
œredniowiecznych wojów. W Kaliszu, na Zawodziu, mo¿na odetchn¹æ - od wiosny do
jesieni - klimatem œredniowiecza. W zrekonstruowanym grodzie dziêki ró¿nym histo-
rycznym grupom, têtni ¿ycie.

Mi³oœnikom natury polecamy podró¿ do Stobnicy, gdzie maj¹ niepowtarzaln¹ 
szansê spotkaæ siê oko w oko z wilkiem, a przy okazji pospacerowaæ po piêknej 
okolicy. Natomiast w Go³uchowie udaje siê po³¹czyæ wypoczynek aktywny 
(sporty wodne) z histori¹ (zamek) oraz kontaktem z natur¹, czy to w piêknym parku-
arboretum, czy w pokazowej zagrodzie zwierz¹t, gdzie ¿yj¹ m.in. ¿ubry.

Wielkopolska jest pod pewnym wzglêdem niezwyk³a. Przyci¹ga mi³oœników paro-
wozów i kolejek. Przez ca³y rok czynna jest parowozownia w Wolsztynie, natomiast
od wiosny do jesieni mo¿na podró¿owaæ rozmaitymi kolejkami i drezynami.
A w Cichowie, rozs³awionym przez skansen filmowy Soplicowo, od niedawna po
dworskim parku kr¹¿y kolejka parkowa. Prawdziwy rarytas dla fanów kolejnictwa.

Wielkopolskê warto smakowaæ i odkrywaæ na ró¿ne sposoby. Wszystkie nasze 
propozycje na weekend ³¹cz¹ aktywny wypoczynek z poznawaniem przesz³oœci.
Nikt siê nie ma prawa nudziæ, bo ka¿dy znajdzie w tych propozycjach coœ dla siebie.
A najwa¿niejsze - s¹ to oferty na pogodê i niepogodê. I na ka¿d¹ porê roku.

Kiedy nadchodzi pi¹tek, bardzo czêsto 
zastanawiamy siê, jak spêdziæ sobotê 
i niedzielê. Rodzice, którzy maj¹ ma³e dzieci,
g³owi¹ siê, gdzie z nimi pójœæ? 
Co zrobiæ, aby dzieci siê nie nudzi³y, 
ale te¿ aby ca³ego weekendu 
nie przesiedzia³y przed komputerem 
lub telewizorem? Nie widzê problemu. 
Wielkopolska jest tak atrakcyjna, 
¿e nie wystarczy wszystkich weekendów 
w roku, aby j¹ poznaæ i polubiæ. 

Wielkopolska dla dzieci

15
pomys³ów 

na wypoczynek 
rodzinny
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Oko³o po³udnia plac przed poznañskim 
ratuszem zape³nia siê, a dzieciaki i doroœli,

co jakiœ czas spozieraj¹ na ratuszow¹ wie¿ê, gdzie w
samo po³udnie powinny siê pokazaæ dwa kozio³ki.
Bêd¹ siê trykaæ, a¿ wybije ostatnie - dwunaste ude-
rzenie zegara. Potem siê schowaj¹.

Pierwsze „urz¹dzenie b³azeñskie”, czyli kozio³ki,
zosta³y zamówione u mistrza Bart³omieja Wolfa 
w Gubinie w tym samym mniej wiêcej czasie, kiedy
w³oski architekt Jan Baptysta Quadro, w po³owie
XVI wieku, nada³ ratuszowi widoczny do dzisiaj
kszta³t renesansowy.

Legenda g³osi, ¿e z okazji prezentacji nowego 
zegara na wie¿y, urz¹dzono ucztê, na której daniem
g³ównym mia³ byæ udziec sarni. Niestety, spali³ siê
na ro¿nie. Zrozpaczony mistrz kucharski Miko³aj
wys³a³ swojego pomocnika Pietrka po nowe miêso.
Kiedy ten nie dosta³ potrzebnego miêsa, uda³ siê 
za miasto. Na nadwarciañskich ³¹kach zauwa¿y³ dwa
ma³e kozio³ki. Nie zastanawiaj¹c siê d³ugo, pogna³ je
do ratusza. Ale niesforne zwierzaki wyrwa³y siê 
kucharzom, pobieg³y schodami na wie¿ê i wysko-
czy³y na gzyms. Gdy przed ratuszem zjawi³ siê woje-
woda, zamiast na niego wszyscy patrzyli w górê 
na dwa ma³e, bia³e kozio³ki. Historia tak rozbawi³a
wojewodê, ¿e poleci³ mistrzowi Bart³omiejowi na

Z kozio³kami...

Poznañski Stary Rynek
jest wyj¹tkowo kolorowy 
i niezbyt du¿y, 
co szczególnie 
ceni¹ dzieci. 
Czuj¹ siê na nim 
bezpieczne, a w po³udnie 
mog¹ siê spotkaæ 
z zabawnymi kozio³kami 
na wie¿y.

Kozio³ki z ratuszowej wie¿y

wypoczynek 
w Poznaniu
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pami¹tkê tego zdarzenia wzbogaciæ mechanizm 
zegara trykaj¹cymi siê kozio³kami. A kozio³ki wróci³y
na ³¹kê, do w³aœcicielki - ubogiej wdowy.

Latem Stary Rynek w Poznaniu przypomina jedn¹
wielk¹ kawiarniê. Niemal w ka¿dej kamieniczce
mo¿na znaleŸæ mniej lub bardziej oryginaln¹ kawiarniê
lub restauracjê. Pomiêdzy nimi - niczym rodzynki 
w cieœcie - mo¿na trafiæ na pa³ace: Dzia³yñskich,
Miel¿yñskich i Górków lub muzea: Instrumentów
Muzycznych i Henryka Sienkiewicza. Ze Starego
Rynku, ko³o Pa³acu Dzia³yñskich, mo¿na skrêciæ 
w kierunku Góry Przemys³a. Niestety, z zamku
wzniesionego przez Przemys³a I i jego syna Przemy-
s³a II zachowa³y siê jedynie gotyckie piwnice,
a w odbudowanym po wojnie XVIII-wiecznym gma-

chu zamku mieœci siê Muzeum Sztuk U¿ytkowych.

Naprzeciw zamku wznosi siê koœció³ oo. Fran-
ciszkanów. W jego podziemiach znajduj¹ siê niespo-
tykane wrêcz atrakcje: trzy makiety wykonane przez
Krzysztofa Przyby³ê. Makieta Grodu Pierwszych
Piastów przedstawia wygl¹d Poznania z czasów
pierwszych Piastów. Druga makieta - Dawnego 
Poznania - w³¹czona jest w strukturê widowiska
„œwiat³o i dŸwiêk”, co pozwala lepiej zrozumieæ
dzieje miasta. Autor „stworzy³” j¹ na podstawie 
ryciny Brauna-Hogenberga z 1618 roku. Bez trudu
mo¿na tu rozpoznaæ najstarsz¹ czêœæ Poznania 
- Ostrów Tumski czy Stary Rynek, ale na makiecie
pojawiaj¹ siê te¿ obiekty, których ju¿ nie ma. Trzecia
makieta - Starego Rynku - adresowana jest do niewi-
domych, ma charakter wypuk³y i opisana jest za 
pomoc¹ alfabetu Braille’a.

Z kozio³kami...

Muzeum Historii Miasta Poznania - Ratusz
Stary Rynek 1
61-772 Poznañ
tel. 61 852 56 13
www.mnp.art.pl

Makieta Dawnego Poznania
ul. Franciszkañska 2
61 - 768 Poznañ
(podziemia koœcio³a oo Franciszkanów, 
wejœcie od ul. Ludgardy)
tel. 61 855 14 35; 602 463 028
www.makieta.poznan.pl
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Na spotkanie ze zwierzêtami poznañskiego ogro-
du zoologicznego od kwietnia do paŸdziernika

mo¿na wyruszyæ równie egzotycznym, co jego 
mieszkañcy pojazdem - Kolejk¹ Parkow¹ Maltanka.
Stacja pocz¹tkowa jest usytuowana w pobli¿u Ronda
Œródka. Z daleka widaæ charakterystyczny budynek 
w kratkê, czyli wykonany z muru pruskiego. Trasa tej
jednej z ostatnich w Polsce kolei w¹skotorowych 
(o szerokoœci toru 600 mm) biegnie wzd³u¿ Jeziora
Maltañskiego do stacji Zwierzyniec w pobli¿u ogrodu
zoologicznego.

Ogrody zoologiczne najczêœciej kusz¹ dzieci obe-
cnoœci¹ s³oni. Dlaczego? Bo s¹ najwiêksze, bo znane
s¹ dzieciom z bajek zawsze jako zwierzêta przyjazne
bohaterom, bo… S³onie w Ogrodzie Zoologicznym
nad Malt¹ mo¿na podziwiaæ z odleg³oœci. Zbudowa-
no dla nich specjalne pomieszczenia (o powierzchni
oko³o 3500 m2) i wybieg zewnêtrzny (g³ówny 
o powierzchni 2,5 ha i dodatkowy, o powierzchni 
6 ha). Obok g³ównego wybiegu jest „wioska 
afrykañska”, z barem i kawiarnia. Z wysokiego tarasu
wioski, do której dochodzi siê poprzez most,
obserwowaæ mo¿na naturaln¹ panoramê ZOO oraz
wybiegi dla s³oni - ze strumykiem i wodospadem 

Mieszkañcy Ogrodu Zoologicznego na Bia³ej
Górze nad Malt¹ znaleŸli w wielu przypadkach 
krajobrazy podobne do tych, w jakich ¿yj¹ w natural-
nych warunkach. Nad licznymi stawami urz¹dzono
siedliska dla ptaków i byæ mo¿e dlatego, tak ³atwo siê
one w Poznaniu rozmna¿aj¹. Pagórkowaty i zadrze-

wiony teren na pewno sprzyja jeleniom europejskim,
danielom, lamom… Nie wszystkie zwierzêta mog¹
siê tak swobodnie poruszaæ. Dla niektórych trzeba
by³o wybudowaæ specjalne woliery, a nawet - ze
wzglêdu na klimat lub bezpieczeñstwo - zamkniête
pawilony.

W poznañskim Ogrodzie Zoologicznym mo¿na
spêdziæ ca³y dzieñ. Jeœli ktoœ nie lubi chodziæ, poczuje
zmêczenie, mo¿e skorzystaæ z darmowej kolejki,
która kr¹¿y po ZOO. Nie trzeba nawet wysiadaæ,
by zobaczyæ zwierzêta na wybiegach. Jakby komu
by³o ma³o atrakcji, po zwiedzaniu mo¿e wst¹piæ 
do Zoolandii, czyli mini parku linowego dostêpnego
ju¿ dla trzylatków.

Do ZOO Maltank¹
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...i s³oniami

Kolej Parkowa Maltanka
ul. Jana Paw³a II 1
61-131 Poznañ
tel. 61 877 26 12
maltanka@mpk.poznan.pl

Zoo Poznañ
ul. Krañcowa 81
61 - 048 Poznañ
tel. 61 877 35 17

sekretariat@zoopoznan.neostrada.pl
www.zoo.poznan.pl
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Na stoku… i w tropikach

Andrzej Wituski, by³y prezydent Poznania, 
pozazdroœci³ swojemu koledze nadburmistrzowi
Hanoweru - Herbertowi Schmalstiegowi, 
¿e w œrodku miasta ma Maschsee - piêkne 
jezioro. To go zainspirowa³o, aby zamieniæ w coœ
podobnego tereny wokó³ Jeziora Maltañskiego.
Uda³o siê. I tak powsta³ kompleks sportowo-
rekreacyjny ze stokiem czynnym ca³y rok. 

wypoczynek 
w Poznaniu

FOT. ARCH. MALTASKI

Poznañ
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Pocz¹tkowo naturalny stok Kopca Wolnoœci 
wykorzystywany by³ przez mi³oœników bia³ego

szaleñstwa tylko w nieliczne dni, kiedy pokrywa³ go
œnieg. Od kilkunastu lat mo¿na po nim szusowaæ 
nawet w najwiêkszy upa³. Na Malta Ski mo¿na nie
tylko jeŸdziæ na nartach, ale tak¿e na snowboardzie.

Obok stoku narciarskiego istnieje te¿ letni tor 
saneczkowy. Umo¿liwia on kilkusetmetrowe (530
m), szalone zjazdy - na specjalnie przygotowanych
wózkach imituj¹cych sanki - malowniczo wij¹c¹ siê,
stalow¹ rynn¹. Urozmaicona trasa, du¿a liczba 
zakrêtów, zmiany nachylenia - to na pewno wywo³a
emocje! Zabawa jest œwietna i ca³kowicie bezpieczna
- dzieci do 8 lat mog¹ jeŸdziæ tylko z osob¹ doros³¹.
W sezonie letnim Malta Ski proponuje niecodzienn¹
atrakcjê: siedemdziesiêciometrowy zjazd pontonem
po stoku narciarskim. Jest to zabawa dla ca³ej rodzi-
ny. Dzieci prze¿yj¹ niesamowit¹ przygodê, a rodzice
przypomn¹ sobie czasy swojego dzieciñstwa.

Jeœli ktoœ woli mniej absorbuj¹ce zajêcia, mo¿e
wjechaæ na taras widokowy usytuowany na szczycie
Kopca Wolnoœci. Z tarasu rozci¹ga siê widok 
nie tylko na jezioro, ale i na miasto. Na taras widoko-
wy wszystkich chêtnych dowozi wyci¹g krzese³kowy,
co na nizinach jest nie lada atrakcj¹.

U podnó¿a stoku równie¿ nie brakuje atrakcji.
Dzia³aj¹ pole do mini golfa i pole do nauki gry 
w golfa. Od kwietnia do jesieni mo¿na wypo¿yczyæ
na miejscu rolki, rowery, hulajnogi i kijki do nordic
walking. Tu¿ nad brzegiem Jeziora Maltañskiego
znajduje siê najwiêkszy w Poznaniu drewniany plac
zabaw, od wielu lat bêd¹cy ulubionym miejscem 

radosnych harców maluchów. Doroœli w tym czasie
bez trudu znajd¹ dla siebie miejsce w jednej 
z kawiarenek.

Tereny nadmaltañskie s¹ równie¿ miejscem 
licznych imprez kulturalnych. Przez ca³e lato dzia³a
tu Kino Letnie pod chmurk¹ (przy stoku). Dla
uczczenia 750-lecia lokacji Poznania powsta³ Ogród
Czasu. Dorota i Andrzej Gosienieccy zaprojektowali
5 zegarów s³onecznych, ka¿dy o innej konstrukcji:
zegar klasyczny o poziomej tarczy o œrednicy 65 cm
i gnomie wskazuj¹cym aktualny czas cieniem, zegar
analematyczny - posi³kuje siê obserwatorem jako
wskazówk¹ do wskazywania czasu, zegar wielokrot-
ny pokazuj¹cy czas w kilku europejskich stolicach,
zegar pierœcieniowy pokazuje czas z dok³adnoœci¹
do 15 minut i zegar pras³owiañski, który ponoæ
przynosi szczêœcie tym, którzy dotkn¹ „s³oneczka”
bêd¹cego elementem konstrukcji. Jeœli do tego wszy-
stkiego dodamy pole piknikowe i zieleñ otaczaj¹c¹
jezioro, to Malta i jej otoczenie mog¹ konkurowaæ 
z Maschsee w Hanowerze.

Na stoku…

Recepcja i wypo¿yczalnia sprzêtu Malta Ski
ul. Wiankowa 2
61 - 131 Poznañ
tel. 61 878 22 12, 61 878 22 13
recepcja@maltaski.pl
www.maltaski.pl

Zjazd na nartach w upalny dzieñ i…

FOT. ARCH. MALTASKI
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Palmiarnia kojarzy siê z palmami, które nie s¹ 
naturalnym elementem naszego krajobrazu.

Nie wszyscy przecie¿ mog¹ pojechaæ nad Morze
Œródziemne, aby podziwiaæ te przepiêkne drzewa 
w naturze. Ale palmiarnia to nie tylko palmy…

Poznañska Palmiarnia nale¿y do najwiêkszych 
tego typu obiektów w Polsce, a nawet w Europie.
Zgromadzono tu oko³o 1100 gatunków roœlin,
50 gatunków roœlin wodnych i 170 gatunków ryb 
w kilku olbrzymich akwariach.

Jej atrakcj¹ jest pierwszy pawilon, w którym rosn¹
roœliny subtropikalne, a wœród nich palma Sabal 
minor, która przetrwa³a rok 1945, kiedy obiekt uleg³
du¿ym zniszczeniom. Jeœli chcesz zobaczyæ, jak 
rosn¹ cytrusy, musisz odwiedziæ pawilony 2 i 3.
W tym ostatnim warto zwróciæ uwagê na d¹b korkowy,
z którego wyrabia siê, oczywiœcie w naturze, korki 
do butelek z winem.

Kiedy zmêczy nas upa³ œródziemnomorski 
mo¿emy zajrzeæ do pawilonu z akwariami 

lub sukulentami amerykañskimi,

czyli kaktusami kusz¹cymi swoimi oryginalnymi 
formami. W pawilonach 5 i 6 natrafimy na roœliny
tropikalne z takimi drzewami jak czarny pieprz 
czy drzewo hebanowe. Zagl¹daj¹c do pawilonu 9,
gdzie zgromadzono okazy roœlin zwykle wystêpuj¹cych
na sawannie, przekonamy siê, ¿e warunkom,
w których ¿yj¹ lwy w poznañskim zoo doœæ daleko
do naturalnych.

Wêdruj¹c po Palmiarni warto zagl¹daæ do sadzawek,
bo pe³no w nich egzotycznych ryb. Mi³oœnicy 
motyli musz¹ zaœ œledziæ doniesienia prasowe 
- media podaj¹ informacje o pojawieniu siê pierwszych
motyli, których ¿ycie zwi¹zane jest z roœlinnoœci¹ 
na naszej szerokoœci geograficznej niespotykan¹.
Trzeba wtedy szybko zorganizowaæ wyprawê,
bo ¿ycie motyla jest bardzo krótkie.

Poznañska Palmiarnia siêga histori¹ roku 1910,
kiedy powsta³y pierwsze szklarnie. Usytuowana jest
w piêknym, starym parku - dawnym ogrodzie 
botanicznym - który nosi imiê amerykañskiego 
prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.
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…i w tropikach

Poznañska Palmiarnia
ul. Wilsona 18
60 767 Poznañ
tel. 61 685 89 07
www.palmiarnia.poznan.pl
sekretariat@palmiarnia.poznan.pl

Tropiki w centrum miasta

wypoczynek 
w Poznaniu
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Œladem przesz³oœci jest Kaliski Gród Piastów 
bêd¹cy rekonstrukcj¹ siedziby ksi¹¿êcej Piastów,

jednego z g³ównych oœrodków kszta³towania siê 
pañstwa polskiego w X wieku. Obecnie gród znajdu-
je siê w jednej z dzielnic Kalisza - na Zawodziu.
Na terenie rezerwatu archeologicznego, obejmuj¹cego
obszar trzech hektarów, znajduj¹ siê fundamenty 
kolegiaty œw. Paw³a, pierwszej kaliskiej œwi¹tyni ufun-
dowanej przez Mieszka III oraz kurhan, w którym
chowano zmar³ych w obrz¹dku cia³opalnym, a tak¿e
zrekonstruowana 10-metrowa wie¿a bramna i wy¿sza
od niej wie¿a obronna, wa³y wraz z palisad¹ i ostroko-
³em, siedem chat stanowi¹cych przyk³ad œrednio-
wiecznej zabudowy mieszkalnej. Atrakcj¹ jest tzw. flota
Mieszkowa, czyli rekonstrukcje ³odzi-d³ubanek,
którymi zwiedzaj¹cy mog¹ p³ywaæ po stawie bêd¹cym
poszerzeniem fosy. Natomiast z prowadz¹cego 
do grodu pomostu mo¿na zobaczyæ zachowane 
œredniowieczne umocnienia przedwala.

Od wiosny do jesieni mo¿na przygl¹daæ siê 
pracom archeologicznym prowadzonym na terenie
rezerwatu. Latem na zwiedzaj¹cych czekaj¹ turnieje
rycerskie, jarmarki i biesiady (m.in. w czerwcu 
„Jarmark archeologiczny” i „Noc Kupa³y”, w lipcu
„Biesiada piastowska”, we wrzeœniu „Ksi¹¿êce 
miodobranie”). W grodzie mo¿na popróbowaæ 
swoich si³ w tworzeniu naczyñ z gliny, obróbce 
koœci, rogu i skór, poznaæ technikê wyrobu smo³y 
i dziegciu. W drewnianych chatach natomiast 

prezentowane s¹ dawne rzemios³a: tkactwo, rymar-
stwo, kowalstwo.

Bêd¹c na Zawodziu, warto zajrzeæ do koœcio³a pod
wezwaniem œw. Wojciecha. We wnêtrzu, od bardzo
dawnych czasów, znajdowa³a siê rzeŸba przedstawia-
j¹ca œw. Wojciecha w pontyfikalnym stroju, z jedn¹ 
rêk¹ w rêkawiczce (tzw. hierotece) i drug¹ - podniesion¹
do góry - bez niej. Z t¹ w³aœnie rzeŸb¹, a dok³adniej 
z brakiem jednej z rêkawic, wi¹¿e siê legenda mówi¹ca
o pobycie œw. Wojciecha w Kaliszu. Edward Stawecki
w „Albumie Kaliskim”, wydanym w 1858 roku, pisa³:
„Gdy Œwiêty Wojciech opowiada³ s³owa wiary œwiêtej
zgromadzonemu ludowi, rêkawiczki i laskê po³o¿y³
na ziemi przy sobie; jeden ze s³uchaczy przysun¹³ siê
bli¿ej i skrad³ jedn¹ rêkawiczkê; co spostrzeg³szy
Œwiêty Aposto³, uniesiony gniewem, ¿e to mog³o siê
zdarzyæ w³aœnie w tej chwili, kiedy on naj¿arliwiej 
naukê Zbawiciela g³osi³, a nie mog¹c siê dowiedzieæ 
o sprawcy, mia³ wyrzec zaklêcie: ¿e na pami¹tkê tego
wystêpku ¿aden ze s³uchaczy ani ich nastêpców,
g³osiæ s³ów Zbawiciela nie bêdzie; czyli inaczej, ¿e
ksiêdzem nie zostanie...”

Rezerwat Archeologiczny 
Kaliski Gród Piastów

ul. Boles³awa Pobo¿nego 87/101
62 - 800 Kalisz
tel. 691 996 528, 62 757 16 08
www.muzeum.kalisz.pl

Z Prosn¹ w tle
wypoczynek 
w Kaliszu
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„Jak to dobrze jest 
wiosn¹ podumaæ 
nad Prosn¹” 
œpiewali Starsi Panowie 
z Kabaretu Starszych 
Panów, ale to nieprawda.
Kalisz, bo o nim to 
piosenka, urzeka przez
ca³y rok. I musi coœ 
w tym mieœcie byæ 
wyj¹tkowego, skoro ju¿
grecki uczony Klaudiusz
Ptolemeusz w swej 
„Geografii” umieœci³ tylko
to miasto, opisuj¹c 
tereny miêdzy Dunajem 
a Ba³tykiem. 
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W ka¿dym mieœcie najwa¿niejsza jest wie¿a,
z której mo¿na podziwiaæ panoramê.

Podobnie jest w Kaliszu. Na Rynku stoi ratusz. Pierwszy
zosta³ wybudowany po 1360 roku. Obecny odbudowano w 1925 
roku wed³ug projektu architekta Sylwestra Pajzderskiego. Na wie¿y 
zainstalowano zegar z tarczami o œrednicy oko³o 3 metrów (po drodze
do platformy widokowej mo¿na przyjrzeæ siê jego mechanizmowi).
Wie¿a kaliskiego ratusza jest dostêpna do zwiedzania od maja do koñca
paŸdziernika. Wewn¹trz na kilku kondygnacjach mieœci siê m.in. ciekawa
wystawa historii miasta. Z wie¿y rozpoœciera siê widok na panoramê
miasta. Widaæ dobrze zachowany œredniowieczny uk³ad centrum, niestety,
nie widaæ Baszty „Dorotka”, stanowi¹cej niewielki fragment murów
obronnych, które siê zachowa³y w oryginalnym stanie. Legenda g³osi, ¿e
córka starosty kaliskiego zakocha³a siê w szewczyku Marcinku. Kiedy
sprawa siê wyda³a i szewczyk zgin¹³, Dorotka przy³¹czy³a siê do 
wêdrownych biczowników. Oszala³¹ z mi³oœci znaleŸli ludzie starosty.
Ura¿ona duma kaza³a mu ¿ywcem zamurowaæ córkê w baszcie. Ponoæ
póŸniej w tej baszcie zamykano dziewczêta, które wiod³y nieobyczajny
tryb ¿ycia i nazywano je Dorotkami. Jak g³osi legenda, jeszcze dziœ 
w pogodny wieczór mo¿na us³yszeæ westchnienia staroœcianki.

Prosna jest rzek¹ magiczn¹, zw³aszcza w Kaliszu.
Aby siê o tym przekonaæ warto odbyæ spacer

wzd³u¿ jej brzegu albo jeszcze lepiej - pop³yn¹æ ni¹
w ³odzi œw. Wojciecha „Calisia”. Rejsy spacerowe po
Proœnie zaczynaj¹ siê i koñcz¹ przy Teatrze im. Woj-
ciecha Bogus³awskiego. Nawrót odbywa siê przy
Moœcie Bursztynowym. Rejsy edukacyjne zaczynaj¹
siê od spotkania przy teatrze. Nastêpnie ³odzi¹ 
„Calisia” p³yniemy do rezerwatu na Zawodziu.
Tam przewidziane jest zwiedzanie koœció³ka 
œw. Wojciecha, Rezerwatu Archeologicznego 
(pawilonu wystawowego) i czytanie legend o Kaliszu.
Po zwiedzeniu rezerwatu powrót ³odzi¹ do teatru.
Za³oga ³odzi ubrana jest w stroje œredniowieczne,
co czyni tê podró¿ jeszcze bardziej atrakcyjn¹.

£ódŸ œw. Wojciecha „Calisia”

Mieczys³aw Machowicz
ul. Górnoœl¹ska 18
62-800 Kalisz
tel./fax  62 753 43 29
kom. 509 611 272
info@machowicz-rymarstwo.kalisz.pl
www.machowicz-rymarstwo.kalisz.pl/

Urz¹d Miejski
Rynek G³ówny 20
62 - 800 Kalisz
tel. 62 765 43 00
www.kalisz.pl

dzieci\
Kalisz (2)
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U Izabelli 
w Go³uchowie

Magnesem przyci¹gaj¹cym do Go³uchowa jest
zamek. Jego historia liczy ponad 400 lat.

Gdyby go specjalnie oœwietliæ, móg³by stanowiæ 
naturaln¹ dekoracjê do filmów grozy. Swój wygl¹d
zawdziêcza Izabelli z Czartoryskich Dzia³yñskiej.
To ona sprowadzi³a architektów, rzeŸbiarzy i malarzy
z Francji, którzy zachowuj¹c detale renesansowego
zamku polskiego, nadali budowli w II po³owie XIX
wieku kszta³t przypominaj¹cy s³ynne zamki znad
Loary. Od pocz¹tku Izabella zamierza³a stworzyæ tu
nie tyle rezydencjê, ile muzeum. I to jej siê uda³o.
Zamek otacza najwiêkszy w Wielkopolsce park 
krajobrazowy (oko³o 160 hektarów) z kolekcj¹ kilkuset
gatunków drzew i krzewów. Pierwotnie istnia³ tu¿
przy zamku, niezbyt du¿y ogród w stylu w³oskim.
Od przejêcia maj¹tku Jan Dzia³yñski zacz¹³ tworzyæ
park, w którym znalaz³y siê kolekcje drzew i krzewów
sprowadzane z ró¿nych stron œwiata.

Zamek - oddzia³ Muzeum Narodowego
w Poznaniu

63 - 322 Go³uchów
tel. 62 761 50 94 
www.mnp.art.pl
goluchow@mnp.art.pl

Wielkopolska
ostoja ¿ubrów

¯eby zobaczyæ ¿ubra, nie trzeba jechaæ do Puszczy
Bia³owieskiej. Wystarczy udaæ siê do Go³uchowa.

Tam bowiem od 1977 roku, w lesie przylegaj¹cym
do parku-arboretum, istnieje pokazowa zagroda 
dla tych ogromnych - jak na polskie warunki - zwierz¹t.
¯ubry mog¹ siê poruszaæ po 20 hektarach ogrodzo-
nego terenu. Gdyby zwierzêta mog³y dowolnie 
poruszaæ siê po tym obszarze, pewnie by³oby je
trudno zobaczyæ. Dlatego zwierzêta, a jest ich oko³o 10,
przebywaj¹ w ci¹gu dnia w specjalnie zorganizowa-
nych zagrodach, tak, aby mo¿na je by³o ogl¹daæ
przez ca³y rok. W ci¹gu 30 lat w Go³uchowie urodzi³o
siê 76 ¿ubrów. Aby zwierzêta nie czu³y siê osamot-
nione, w zagrodzie mo¿na podziwiaæ koniki polskie,
daniele i dziki. Hodowla dzikich zwierz¹t w zagro-
dzie to nawi¹zanie do dawnej tradycji utrzymywania
zwierzyñców w pobli¿u rezydencji magnackich.

Oœrodek Kultury Leœnej
63 -322 Go³uchów
ul. Dzia³yñskich 2
tel. 62 761 50 45, 62 761 50 46
www.okl.lasy.gov.pl 

¯ubry i wigwamy

W Go³uchowie historia miesza siê 
ze wspó³czesnoœci¹. Legendy od¿ywaj¹ tak
samo, jak od¿y³y w Wielkopolsce ¿ubry. 
A we wsi Brzezie, na szukaj¹cych rozrywki
czeka intryguj¹cy œwiat… 

wypoczynek 
wGo³uchowie
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Miêdzy Pleszewem a Kaliszem,
w miejscowoœci Brzezie mo¿na cie-

kawie spêdziæ przynajmniej kilka godzin.
Na czterech hektarach rozpoœciera siê 
niesamowity krajobraz, którego charakter
okreœlaj¹ cztery wigwamy.

„Wigwamy pod ksiê¿ycem” to swego 
rodzaju „republika” rekreacyjno-wypoczyn-
kowa, w której obowi¹zuje nawet specjalna
waluta: 1 cacyk (równowartoœæ 5 z³) i 1 lunar
(równowartoœæ 50 z³). Ten drobny zabieg
organizacyjny sprawia, ¿e mo¿na siê tu 
poczuæ jak na egzotycznej wyprawie. Ka¿dy
znajdzie tu coœ dla siebie. Ma³e dzieci natych-
miast zaanektuj¹ salê zabaw (na wypadek,
gdyby pada³ deszcz). Ale jeœli pogoda sprzyja,
kusz¹ place zabaw w plenerze, domek 
na drzewie, liny do wspinania, huœtawki…
Nieco inn¹ atrakcj¹ s¹ podziemia i te z

pewnoœci¹ bardziej oddzia³uj¹ na wyo-
braŸniê doros³ych. Tam bowiem znajduj¹
siê sale restauracyjne, bary… Kto woli
kuchniê na wolnym powietrzu, szybko
znajdzie zak¹tek do grillowania.

Na terenie kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego „Wigwamy pod ksiê¿y-
cem” znajduje siê jeziorko, po którym
mo¿na pop³ywaæ rowerem wodnym,
z³owiæ rybkê, a na pla¿y - poopalaæ siê.

Wigwamy pod ksiê¿ycem
Brzezie, ul. Stawiszyñska 1
63 - 300 Pleszew
tel. 510 117 490, 510 117 492, 
62 742 02 02
www.luna-pleszew.com
biuro@luna-pleszew.com

W y p o c z y n e k  r o d z i n n y  w  W i e l k o p o l s c e |  1 1

Kamieñ œw. Jadwigi

Nad wod¹

Wigwamy pod ksiê¿ycem

Wlesie sosnowym, oko³o 2,5 kilometra
na po³udnie od Go³uchowa 

(las wzd³u¿ drogi Go³uchów - Kalisz)
mo¿na zobaczyæ najwiêkszy w Wielkopolsce
g³az narzutowy o wysokoœci 3,5 metra 
i obwodzie 22 metrów zwany Kamieniem
œw. Kingi lub œw. Jadwigi. Jest to skandy-
nawski ró¿owy granit œrednioziarnisty,
który w jednaki sposób obrós³ porostami
nadaj¹cymi mu szary kolor, co legendami.

Legenda g³osi, ¿e diabe³ chcia³ ów kamieñ
rzuciæ na Kalisz, gdy rozgniewa³ siê 
na jego mieszkañców. G³az by³ jednak 
bardzo ciê¿ki i kiedy zapia³y pierwsze kury,
diabe³ by³ jeszcze daleko od miasta. Upuœci³
wiêc go w lesie, gdzie le¿y do dzisiaj. Inna
wersja podaje, ¿e kamieñ ten mia³ byæ 
u¿yty do budowy go³uchowskiego zamku.

Jeden z diab³ów, z którym wspó³pracowa³
w³aœciciel Go³uchowa, nie doniós³ go jednak
na miejsce, gdy¿ o œwicie spotka³ kobietê
nios¹c¹ koguta na targ. Kur nagle zapia³ 
i wystraszony diabe³ pozostawi³ kamieñ 
w lesie.

Mówi siê te¿, ¿e pod kamieniem znajduje
siê wielki skarb, ale ciê¿ar g³azu sprawia,
¿e nikt tego bogactwa nie jest w stanie 
wydobyæ. Wed³ug innego podania pod ka-
mieniem tym œpi¹ rycerze œw. Jadwigi 
Œl¹skiej. Mia³a ona ub³agaæ Matkê Bosk¹,
aby rycerzom poleg³ym w walce z Tatarami
zamieni³a œmieræ na sen. Gdy znów zdarzy
siê zagro¿enie wiary, œpi¹cy rycerze wstan¹
z broni¹ w rêku, by walczyæ i zwyciê¿aæ.

www.goluchow.pl

Wœród go³uchowskich lasów jest te¿ jeszcze
inna atrakcja - sztuczne jezior o powierzchni

51 hektarów, a nad nim piaszczysta pla¿a, strze¿one
k¹pielisko, domki campingowe, pole namiotowe,
wypo¿yczalnia sprzêtu p³ywaj¹cego. Wymarzone
miejsce do pla¿owania, k¹pieli wodnych, ¿eglarstwa,

kajakarstwa, windsurfingu, wêdkowania. Po zacho-
dniej stronie jeziora, obok szko³y, zlokalizowane s¹
obiekty sportowo-rekreacyjne z boiskiem do gry 
w pi³kê siatkow¹ i pla¿ow¹, stadion pi³karski,
korty tenisowe, sala gimnastyczna, place do gier 
i zabaw.

Go³uchowski Oœrodek Turystyki i Sportu
ul. Leœna 1
63-322 Go³uchów 
tel./fax 62 761 50 63 tel. 761 51 77
tel. 606 662 954 
gotis@goluchow.pl

¯ubry i wigwamy
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Legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie
g³osi, ¿e przedzierali siê przez bory i puszcze,

bo chcieli znaleŸæ ziemie, na których mogliby siê
osiedliæ. Po d³ugiej wêdrówce, niespodziewanie 
ukaza³a siê im pofa³dowana wzgórzami rozleg³a 
dolina. Na najwy¿szym wzgórzu, na starym dêbie
mia³ swoje siedlisko orze³. Wtedy Lech, zauroczony
widokiem, mia³ powiedzieæ: „Tego or³a bia³ego
przyjmujê za god³o ludu swego, a wokó³ dêbu zbu-
dujê gród swój i od orlego gniazda Gnieznem go na-
zwê”. I tak uczyni³. Czech powêdrowa³ szukaæ swo-
jego miejsca na Ziemi w kierunku po³udniowym,
a Rus - wschodnim. Tyle legenda. A historia g³osi, ¿e
ju¿ od I po³owy X wieku Gniezno sta³o siê 
wa¿nym grodem plemiennego pañstwa Polan.
Na Wzgórzu Lecha - jak poœwiadczaj¹ badania arche-
ologiczne - pod koniec VIII w. powsta³ gród z sie-
dzib¹ ksi¹¿êc¹ i podgrodzie, otoczone wa³ami drew-
niano-ziemnymi. Przypuszcza siê, ¿e Wzgórze Lecha
by³o plemiennym oœrodkiem kultu pogañskiego, na
co wskazywa³yby odkryte w podziemiach obecnej
katedry palenisko kultowe z ok. VII-VIII w. i nasyp 
kamienny pod koœcio³em œw. Jerzego. Przypuszcza
siê, ¿e pierwsza kamienna œwi¹tynia chrzeœcijañska
powsta³a ju¿ w IX w. Mieszko I - pierwszy historycz-
nie poœwiadczony w³adca Polski, powo³a³ do ¿ycia
pañstwo o znacznym zasiêgu terytorialnym i umocni³
je politycznie poprzez chrystianizacjê.

Obecna katedra, która jest swego rodzaju spadko-
bierczyni¹ a zarazem histori¹ tych ziem ma charakter
gotycki. Jest to budowla trójnawowa, typu bazyliko-
wego z ambitem. Nawê g³ówn¹ od prezbiterium od-
dziela ³uk têczowy, natomiast od naw bocznych
ostro³ukowe arkady z po³owy XIV wieku, z bogat¹
dekoracj¹ rzeŸbiarsk¹. Do naw bocznych przylega 
14 kaplic, dwie zakrystie, biblioteka i nowy kapitularz,
a od zachodu 2 krypty przywie¿owe i stary kapitularz.
Przy koñcu nawy w kruchcie po³udniowej trzeba 
koniecznie zobaczyæ portal z drugiej po³owy XIV
wieku, w którym znajduj¹ siê s³ynne „Drzwi Gnie-
Ÿnieñskie” - jeden z najcenniejszych zabytków 
romañskich w Europie. Dwuskrzyd³owe Drzwi 
wykonane s¹ br¹zu. W 18 kwaterach za pomoc¹ 

Na Wzgórzu Lecha wypoczynek 
wGnieŸnie

Z siedmiu wzgórz, 
na których wyros³o Gniezno,
mo¿na obecnie zlokalizowaæ
tylko piêæ. Ka¿de ma swój
charakter i symbol. 
Najwa¿niejsze jest jednak
Wzgórze Lecha, na którym
wznosi siê katedra. 

Wypatrzy³ je Lech
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Podczas pobytu w GnieŸnie warto zarezerwowaæ
jedne dzieñ na podró¿ GnieŸnieñsk¹ Kolej¹ 

W¹skotorow¹ do Anastazewa (planowe poci¹gi
kursuj¹ od po³owy czerwca do koñca sierpnia 
w soboty, niedziele i œwiêta. Sk³ady poci¹gów prowa-
dz¹ tak¿e „wagon barowy”. Pokonanie trasy - 30 kilo-
metrów - zajmuje 3 godziny. Poci¹g wyrusza z Gnie-
zna. Po drodze jest piêæ przystanków: ¯elazkowo,
Niechanowo, Witkowo, Powidz, Przybrodzin.
Warto pamiêtaæ, ¿e w dzieñ fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy odbywa siê specjalny przejazd

poci¹gu z Gniezna do Witkowa. Na prze³omie kwietnia
i maja organizowany jest „Festyn z ciuchci¹”, w drugiej
po³owie czerwca „Noc œwiêtojañska z ciuchci¹”,
a we wrzeœniu „Œwiêto pieczonej pyry”. Kolejka ta 
powsta³a w 1896 roku.

GnieŸnieñska Kolej W¹skotorowa
62 - 200 Gniezno
ul. Wrzesiñska 2
tel./fax 61 426 11 30
www.gkw-gniezno.pl

p³askorzeŸb pokazana jest droga ¿ycia i nauczania œw.
Wojciecha: od narodzin do jego mêczeñskiej œmierci 
i z³o¿enia cia³a do grobu. Relikwie œwiêtego a zarazem
patrona Europy, spoczywaj¹ w katedrze w barokowym
relikwiarzu maj¹cym kszta³t srebrnej trumny z le¿¹c¹
na wieku postaci¹ œwiêtego w biskupich szatach.

Ze wzgórza Lecha koniecznie trzeba odbyæ spacer
po szeœciu innych wzgórzach: œw. Piotra (cmentarz 
œœ. Piotra i Paw³a), œw. Wawrzyñca (koœció³ pw. œw.
Wawrzyñca i targowisko), œw. Micha³a (koœció³ pw. œw.
Micha³a), Panieñskim (Rynek), Krzy¿ackim i ¯niñ-
skim (dwa ostatnie trudno zlokalizowaæ). Na ka¿dym
mo¿na znaleŸæ coœ ciekawego. Do ciekawych instytu-
cji nale¿y Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego,
które poœwiêcone jest g³ównie dziedzictwu polskiego 
œredniowiecza oraz historii Gniezna i regionu.
Jego najwiêksz¹ atrakcj¹ jest wystawa multimedialna -
spektakl, dziêki któremu mo¿na poznaæ dzieje regio-
nu od po³owy X wieku do pocz¹tków wieku XVI.
W mieœcie jest piêæ jezior: Jelonek, Winiary, Œwiêtokrzy-
skie, Koszyk i We³nickie. Jeœli do tego dodaæ liczne
stawy w mieœcie i jeziora w okolicy - Pojezierze 
GnieŸnieñskie prezentuje siê ca³kiem nieŸle.

Bazylika archikatedralna 
pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Maryi Panny 

ul. Kanclerza £askiego 9 
62 - 200 Gniezno, 
tel. 61 426 38 98
www.archidiecezja.pl

zwiedzanie: w dni powszednie od godz. 9 do 17 

(z wyj¹tkiem godz.12-13, kiedy odprawiana 

jest msza œw.; w kwietniu i paŸdzierniku do godz.16),

w niedziele i œwiêta - w godz.13-14.30 

oraz 16-17.30; grupy - wy³¹cznie z przewodnikiem 

wstêp p³atny; dodatkowe op³aty za ogl¹danie 

Drzwi GnieŸnieñskich, podziemi, 

wejœcia na wie¿ê oraz dzwonów

Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego 
ul. Kostrzewskiego 1 
62-200 Gniezno 
tel. 61 426 46 41 
fax 61 426 48 41 
www.mppp.pl
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GnieŸnieñska Kolej W¹skotorowa

Na Wzgórzu Lecha
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FOT. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO 
w GnieŸnie, 

AUTOR: W. WYLEGALSKI 

ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO 
w GnieŸnie, AUTOR: J. ANDRZEJEWSKI



Kiedy przyjedzie siê nad Jezioro Lednickie,
odnosi siê wra¿enie, ¿e wspó³czesnoœæ têtni

takim samym ¿yciem, jak przesz³oœæ. Mo¿e tylko
rytm tego têtna jest nieco inny. Archeolodzy ¿yj¹
trochê wolnej ni¿ mieszkañcy i turyœci, poniewa¿
nie mog¹ przegapiæ ¿adnego okruszka. Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy obejmuje teren
Ostrowa Lednickiego, Ma³y Skansen, Wielkopolski
Park Etnograficzny oraz rezerwaty archeologiczne
po³o¿one w Gieczu, Grzybowie i Radzimiu.

Na Ostrowie Lednickim, wyspie o powierzchni
7,5 ha, po³o¿onej w po³udniowej czêœci Jeziora 
Lednickiego, zachowa³y siê ruiny kamiennych 
budowli z drugiej po³owy X wieku zwi¹zanych 
z Mieszkiem I i Boles³awem Chrobrym - palatium,
kaplicy-baptysterium i koœcio³a grodowego. Wyspê
otacza³y potê¿ne wa³y, a z l¹dem ³¹czy³y j¹ dwa mo-
sty. By³ to jeden z g³ównych oœrodków pañstwa Mie-
szka I. Obecnie na wyspê przeprawiamy siê promem,
co stanowi dodatkow¹ atrakcjê dla zwiedzaj¹cych.

Jak siê ¿y³o w œredniowieczu? wypoczynek 
nad Jeziorem

Lednickim
i w Grzybowie 

Zanim przekonamy siê, 
jak ¿yli Piastowie, 
trzeba siê przeprawiæ 
na wyspê, czyli ostrów.
Tu, nad Jeziorem 
Lednickim, na wyspie 
i w nie tak odleg³ym 
Grzybowie mo¿na siê
przekonaæ jak ¿yli 
nasi przodkowie. 
Mo¿na poczuæ 
i dotkn¹æ œladów 
bardzo odleg³ej 
przesz³oœci.

Nad Jeziorem Lednickim
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Gród w Grzybowie powsta³ na pocz¹tku X
wieku i funkcjonowa³ do koñca tego¿ wie-

ku - jego rozkwit przypad³ na II po³owê wieku X.
Pozosta³o po nim dobrze zachowane grodzisko,
a prace archeologiczne prowadzone od lat 90.
XX wieku ods³aniaj¹ powoli jego tajemnice.
Czêœæ wykopanych na terenie grodziska zabyt-
ków prezentowana jest w muzeum we Wrzeœni.
Ka¿dego roku w przedostatni weekend sierpnia
odbywa siê w Grzybowie Miêdzynarodowy
Zjazd Wojów, na który przybywaj¹ wojowie z ca-
³ej Europy. Ka¿dego roku pretekst do spotkania
jest inny temat. Uczestnicy zjazdu wymieniaj¹ siê
miêdzy sob¹ doœwiadczeniami, przy okazji dzie-
l¹c siê swoj¹ wiedz¹ z publicznoœci¹. Wojowie
wspólnie rozpoczêli budowê skansenu - osady,
która docelowo ma byæ uzupe³nieniem otwarte-
go w Grzybowie muzeum.

Rezerwat Archeologiczny 
w Grzybowie 

tel. 61 427 50 17

Ma³y Skansen to niewielki teren parkowy,
na który przeniesiono kilka zabytkowych budowli 
z Wielkopolski. Obok wejœcia stoi tzw. Skarbczyk
(pomniejszona kopia koœcio³a pw. œw. Jana Jerozo-
limskiego w Poznaniu), we wnêtrzu którego organi-
zowane s¹ wystawy. G³ówna ekspozycja prezentuj¹ca
zabytki lednickiej wyspy mieœci siê w dawnym 
spichlerzu w Dziekanowicach.

Nad Jeziorem Lednickim rozpoœciera siê Wielko-
polski Park Etnograficzny. Uwa¿any jest za jeden 
z najwiêkszych w Europie. Zgromadzono w nim 
budynki pochodz¹ce w wiêkszoœci z XVIII i XIX
wieku, z ca³ej historycznej Wielkopolski. Mo¿emy
na przyk³ad porównaæ cha³upê z 1602 roku z cha³u-
p¹ z 1936 roku - obie konstrukcji sumikowo - ³¹tko-
wej. Ciekawe zderzenie kultur. W skansenie mo¿na
siê poczuæ jak w dawnej wsi, bo obok zagród z ró¿-
nych epok i stron Wielkopolski, ustawiono wiatraki,
koœció³ek, spichlerz, kuŸniê, szko³ê… Budynki s¹
urz¹dzone tak, jakby ktoœ w nich mieszka³ i na chwilê
tylko wyszed³ na przyk³ad w pole.

W maju w Ma³ym Skansenie organizowany jest
piknik archeologiczno-historyczny. Dzieci 
i m³odzie¿ pod okiem pracowników Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy mog¹ pog³êbiæ
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci „m³odego badacza”.
Po przep³yniêciu na Ostrów Lednicki znajd¹ siê 
w innym œwiecie. Grupy rekonstrukcyjne pozwol¹
im przenieœæ siê w przesz³oœæ, „posmakowaæ”, jak

¿yli przodkowie… Warto te¿ zainteresowaæ siê 
procesj¹ Bo¿ego Cia³a w Wielkopolskim Parku 
Etnograficznym w Dziekanowicach. Po dró¿kach
skansenu wêdruje kolorowa, ludowa procesja.
Natomiast w pierwsz¹ niedzielê lipca zabytkowe
cha³upy zamieszkuj¹ garncarze, szewcy, kowale 
i zwykli gospodarze. Gospodynie wycinaj¹ wycinan-
ki, haftuj¹, przêd¹ we³nê, tkaj¹ sukno na krosnach,
ubijaj¹ mas³o… W chatach krêci siê sporo ubranych
na ludowo osób - niektórzy z nich to cz³onkowie
zespo³ów folklorystycznych, które zapraszaj¹ 
na przyœpiewki i tañce. Na centralnym placu 
wiejskim odbywa siê jarmark.

Od kilkunastu lat, po przeciwnej stronie jeziora,
stoi „Brama Tysi¹clecia”, obok której powsta³ Dom
Jana Paw³a II prowadzony przez poznañskich domi-
nikanów. Zawsze w czerwcu organizowane jest tam
Spotkanie M³odzie¿y, ale przez ca³y rok mo¿na prze-
chodziæ przez bramê - rybê, mo¿na odwiedziæ Dom
Jana Paw³a II, w którym ca³y czas powstaje muzeum
polskiego papie¿a.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32 
62-261 Lednogóra 
tel. 61 427 50 10 
fax 61 427 50 20
www.lednicamuzeum.pl
sekretariat@lednicamuzeum.pl
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Jak siê ¿y³o w œredniowieczu?

Gród 
w Grzybowie

FOT. ARCH. MUZEUM PIERWSZYCH

PIASTÓW, AUTOR: A. ZIÓ£KOWSKI
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Pod niebem i na ziemi
wypoczynek 
w Lesznie
i okolicach 

Miasto króla Stanis³awa
Leszczyñskiego kojarzy
siê przeciêtnemu Polakowi
z ¿u¿lem, lotniarstwem 
i baloniarstwem. 
Od 1977 roku dzia³a 
tu mini zoo, a od 2009
Park Linowy Tarzan. 

ARCH. ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ LESZNO-REGION

Leszno

Poznañ



WStrzy¿ewicach, na obrze¿ach Leszna,
znajduje siê lotnisko, Aeroklub 

Leszczyñski i Centralna Szko³a Szybowcowa.
Jest to najwiêkszy i najbardziej znany oœrodek
szybownictwa w Polsce, modelarstwa lotniczego
i baloniarstwa. Tu odbywaj¹ siê Miêdzynarodo-
we Zawody Szybowcowe i Balonowe. Centralna
Szko³a Szybowcowa zgodnie ze swoj¹ nazw¹
prowadzi szkolenia lotnicze w zakresie szybow-
nictwa i lotów samolotowych. Szkoli do licencji
pilota samolotowego turystycznego. Ka¿dego
roku w czerwcu organizowany jest piknik 
szybowcowy „Leszno. Rozwiñ skrzyd³a”.
Podczas tego spotkania mo¿na obejrzeæ 
szybowce i balony, ale równie¿ spróbowaæ,
jak siê lata na szybowcu i balonie, a przy okazji
zobaczyæ panoramê miasta z góry.

Centralna Szko³a Szybowcowa AP 
w Lesznie

ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno 
tel. / fax 65 529 24 00 
info@cssleszno.eu
www.cssleszno.eu

Na leszczyñskim bruku

Zawieszeni na linach

Rozwiñ skrzyd³a

Aby uspokoiæ emocje pod-
niebne, mo¿na siê wybraæ

na leszczyñsk¹ starówkê, by zoba-
czyæ barokowy, trzykondygnacyj-
ny ratusz, wzniesiony na planie
prostok¹ta z wie¿¹ poœrodku.
Wieñczy go attyka z tralkow¹ 
balustrad¹, za któr¹ kryje siê dwu-
spadowy dach. Wie¿ê zdobi nato-
miast wysmuk³y blaszany he³m 
(z 1817 roku) z arkadowym prze-
œwitem. Obecny kszta³t budowli
nada³ podczas przebudowy 
w latach 1707 - 1708 prawdopo-
dobnie Pompeo Ferrari.

Jeœli zaplanuje siê wizytê w Le-
sznie w czerwcu, mo¿na wzi¹æ
udzia³ w jarmarku „Szlifowanie
Bruku”, który nawi¹zuje do daw-
nego zwyczaju leszczynian, jakim
by³y niedzielne beztroskie space-

ry po rynku i okolicznych ulicach.
Jarmark odbywa siê w trakcie za-
wodów o Grand Prix na ¯u¿lu na
leszczyñskiej Starówce, gdzie
kupcy rozstawiaj¹ swoje kramy,
gdzie rzemieœlnicy - rêkodzielnicy
prezentuj¹ swoj¹ pracê, a artyœci
kusz¹ publicznoœæ swoimi wystê-
pami. W sierpniu natomiast 
w Lesznie i Rydzynie odbywa siê
impreza zatytu³owana „Powrót
Króla”. W jej programie jest
wjazd króla ze œwit¹ na leszczyñ-
ski rynek, pokazy tañców dwor-
skich i fechtunku, dzia³ania grup
rekonstrukcyjnych przedstawiaj¹-
ce wybrane wydarzenia z historii
Leszna, zwiedzanie miasta tras¹
„Œladami króla Stanis³awa”,
gie³da staroci na dziedziñcu 
zamkowym w Rydzynie...

Ratusz
ul. Rynek 1
64 - 100 Leszno
tel. 65 529 81 80

Redakcja ABC
ul. S³owiañska 63
64 - 100 Leszno
tel. 65 529 25 40
abc@gazetaabc.pl
www.gazetaabc.pl

Organizacja Turystyczna 
Leszno - Region

ul. Karasia 15
64 -100 Leszno
tel. 65 529 82 34
www.leszno-region.pl
biuro@leszno-region.pl 
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WParku Tysi¹clecia po³o-
¿onym nieopodal Stadio-

nu ¯u¿lowego im. Alfreda 
Smoczyka powsta³ Park Linowy
Tarzan. Miêdzy starymi drzewa-
mi rozpiêto liny, mostki i ró¿ne
inne przeszkody. Powsta³y cztery
trasy: dla maluchów (tu¿ nad 
ziemi¹), dla dzieci (11 przeszkód)
i doros³ych (15 i 20 przeszkód) 
o ró¿nym stopniu trudnoœci.
W planach i budowie s¹ kolejne.
Jak pisz¹ na forach internauci
ktoœ tchn¹³ nowego ducha 
w Park Tysi¹clecia, mo¿na tu

przyjœæ z ca³¹ rodzin¹. Wkrótce
w parku pojawi¹ siê nowe place
zabaw, kawiarnia… 

W Parku Tysi¹clecia od 1977
roku funkcjonuje zwierzyniec 
czyli mini zoo, w którym aktualnie
mieszka 13 gatunków ssaków 
i 12 gatunków ptaków. Leszczyñski
zwierzyniec to bardzo naturalne
i lubiane miejsce spêdzania czasu
przez matki z dzieæmi. Maluchy
mog¹ siê tu spotkaæ z niedŸwie-
dziem, dzikiem, danielami, sarnami,
lam¹… Mog¹ popatrzeæ na kacz-
ki, kury, pawie, go³êbie… 

Park Linowy Tarzan
Park Tysi¹clecia
ul. 17 Stycznia
64 - 100 Leszno
tel. 510 24 25 26
info@parklinowytarzan.pl
www.parklinowytarzan.pl

Mini Zoo
Park Tysi¹clecia
ul. 17 Stycznia
64 - 100 Leszno
tel. 65 529 93 67
mzz@mzz.leszno.pl

W Osiecznej podziwiaæ mo¿na trzy
koŸlaki, które by³y najpospolit-

szym typem wiatraków w Polsce. Stawia-
no je zazwyczaj na pagórkach. Ca³a kon-
strukcja spoczywa³a na czteroramiennym
siodle - koŸle, ukrytym w podstawie,
a do wiatru ustawiano go zwykle 
za pomoc¹ charakterystycznego d³ugiego
dr¹ga i ko³owrotku. Œciana z wejœciem 
do wiatraka stanowi³a front i wyró¿nia³a siê
wystrojem architektonicznym: ozdobami,

galeryjkami… Œciana przeciwleg³a ze œmi-
g³em nazywa siê wietrzna.

Œrodkowy koŸlak w Osiecznej pochodzi
z roku 1763 i jest ju¿ wyremontowany.

Urz¹d Miasta i Gminy
ul. Powstañców Wielkopolskich 6
64 -113 Osieczna
tel. 65 535 00 16
urzad@osieczna.pl
www.osieczna.pl

warto
zobaczyæ

Kraina wiatraków w Osiecznej

Pod niebem i na ziemi
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Nie zawsze trzeba wyje¿d¿aæ za granicê, aby zo-
baczyæ najpiêkniejsze budowle œwiata. W Ko-

œcianie, w parku rekreacyjnym Nenufar czasami na wy-
ci¹gniêcie d³oni stoj¹ symboliczne budowle europej-
skich miast: paryska Wie¿a Eiffla, londyñski Big Ben,
Krzywa Wie¿a z Pizzy, ale ju¿ do Statuy Wolnoœci, bê-
d¹cej symbolem Nowego Jorku, trzeba podp³yn¹æ.

Club Nenufar to po³¹czenie parku edukacyjnego
z rozrywk¹. Rozpoœciera siê on na sporym obszarze,
na l¹dzie i na wodzie. Przybywaj¹cy doñ mog¹ liczyæ
nie tylko na atrakcje rekreacyjne (sp³ywy tratwami 
i kajakami), ale i miejsca do grillowania oraz urz¹dza-
nia ognisk, wiaty do organizacji posi³ków i zabaw,
plac zabaw dla dzieci, a tak¿e stanowiska wêdkarskie
dla wêdkarzy.

Od wiosny do jesieni organizowane s¹ tu ró¿ne
formy aktywnoœci dla dzieci. Najm³odsze (od 3 do 
6 lat) mog¹ wzi¹æ udzia³ w programie „Œwiat bajek”.

Uczestnicy wsiadaj¹ na tratwy i p³yn¹ do miejsc
przypominaj¹cych im krainy znane z bajek. Starsze
dzieci (do 13 lat) mog¹ przystaæ do piratów i wraz 
z nimi odbyæ podró¿ dooko³a œwiata. Ta forma 
spêdzania czasu wymaga aktywnoœci i zaanga¿owa-
nia uczestników. W nagrodê mo¿na zdobyæ dyplom
„poszukiwacza skarbu”. Latem odbywaj¹ siê tu tygo-
dniowe turnusy „Pirackie wakacje”, a od 5 listopada
do 23 grudnia Nenufar realizuje projekt zatytu³owany
„Gdzie jest œwiêty Miko³aj?”.

Club Nenufar ma równie¿ oferty dla doros³ych,
bo to miejsce, które polubi³y rodziny.

Nenufar Club
ul. Boczna
64 - 00 Koœcian
tel. 695 741 212
www.nenufar-koscian.pl

Atrakcj¹ tych okolic jest Krzywiñska Kolej 
Drezynowa. Jej baza mieœci siê w miejscowoœci

Bie¿yñ. Wieœ le¿y w powiecie koœciañskim (gmina
Krzywiñ), w pobli¿u trasy Leszno - Œroda Wlkp.
St¹d rozpoczynaj¹ siê wszystkie wycieczki.
Drezyny je¿d¿¹ g³ównie na trasach Bie¿yñ -
Jerka oraz Bie¿yñ - Kunowo. KKD dyspo-
nuje dwoma ró¿nymi drezynami. Jedno-
razowo na dwie drezyny mo¿e siê 
zabraæ do 15 osób. Istnieje mo¿liwoœæ
przeja¿d¿ki po terenie stacji Bie¿yñ
oraz zamawiania przejazdów tak¿e
w relacjach poza stacjê Gostyñ,
nawet do stacji Krobia. W takim
przypadku nale¿y zarezerwowaæ
wycieczkê na miesi¹c przed plano-
wanym wyjazdem (w celu ustalenia
szczegó³ów z Polskimi Liniami Kole-
jowymi). W planach Krzywiñskiej 
Kolei Drezynowej, która funkcjonuje
dziêki pasjonatom, jest ca³kowite 
udro¿nienie torowiska - a¿ po Miejsk¹ 
Górkê. W Kunowie trzeba koniecznie zatrzy-
maæ siê i zwiedziæ Muzeum Kolejowe.

Krzywiñska Kolej Drezynowa 
tel. 600 292 454
kkd@krzywinskie.drezyny.com
www.krzywinskie.drezyny.com

Najpiêkniejsze budowle

W Koœcianie mo¿na 
zobaczyæ s³ynn¹ Wie¿ê
Eiffla, w Cichowie 
- folwark polski z kresów
wschodnich opisany 
przez Adama Mickiewicza 
w „Panu Tadeuszu” 
a sfilmowany 
przez Andrzeja Wajdê. 
A jak starczy czasu, 
mo¿na siê przejechaæ 
drezyn¹.

wypoczynek 
w Koœcianie
i w Cichowie

Krzywiñska Kolej Drezynowa 

FOT. Z
. SZMIDT

Dop³yn¹æ do Statuy Wolnoœci

Koœcian

Poznañ



z Polski i ze œwiata
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Soplicowski folwark w Cichowie

Adam Mickiewicz podczas swojego pobytu 
w Wielkopolsce (1831 - 1832) przebywa³ 

równie¿ na Ziemi Krzywiñskiej (miêdzy innymi 
w Kopaszewie). W Cichowie natomiast mieszka 
Marek Pinkowski, twórca „Akademii zwierz¹t 
filmowych”, którego bociany „wyst¹pi³y” w filmie
Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Opiekun bocia-
nów-aktorów tak zafascynowa³ siê planem zdjêcio-
wym, ¿e namówi³ w³adze gminy Krzywiñ i produ-
centów filmu, aby w Cichowie powsta³ skansen 
filmowy - „Soplicowo”. Otwarto go 26 czerwca
1999 roku. Tworzy go folwark zaprojektowany
przez Allana Starskiego dla potrzeb filmu. Zabudo-
wania otacza ogród Zosi, a o¿ywiaj¹ go zwierzêta -
„gwiazdy filmowe”. W budynkach mo¿na obejrzeæ
stroje i rekwizyty oraz pos³uchaæ muzyki Wojciecha
Kilara z filmu „Pan Tadeusz”.

Od kilku lat Cichowo ma now¹ atrakcjê: kolejkê
parkow¹, o dwóch rozstawach szyn: 241 mm i 127 mm.
Mniejszy rozstaw dotyczy poci¹gów tylko dla dzieci.
Na „du¿ym” torze kursuje prawdziwy unikat 
- miniaturowy parowóz typu Atlantic. Parowozik jest
pochodzenia angielskiego i ma ponad 70 lat. D³ugie
dziesiêciolecia rdzewia³ w stodole u rolnika. Nie wia-
domo jak znalaz³ siê w Wielkopolsce. Ca³kowita 
d³ugoœæ torów o szerokoœci 241 mm wynosi niemal
kilometr i przebiega czêœciowo przez park dworski.

Obie te atrakcje ³¹czy Jezioro Cichowskie 
(Mórka), które czyst¹ wod¹ kusi do k¹pieli 
i do wêdkowania. Latem w Cichowie odbywaj¹ siê
liczne imprezy plenerowe. Do najpopularniejszych
nale¿¹ Europejskie Zawody Konnych Sikawek 
Stra¿ackich, zjazdy starych motocykli, spotkania 
rycerskie, zawody hipiczne, Dni Soplicowa… 

Skansen Filmowy Soplicowo 
- Marek Pinkowski

Cichowo 11
64 - 010 Krzywiñ
tel. 65 517 71 77
www.krzywin.pl

Kolejka Parkowa
tel. 600 645 647, 514 864 038
www.shk.org.pl
www.krzywin.pl

A
RC

H
. S

TA
RO

ST
W

A
 P

O
W

IA
TO

W
EG

O
 W

 K
O

ŒC
IA

N
IE

, A
U

TO
R:

 B
. L

U
D

O
W

IC
Z

FOT. Z. SZMIDT



Nieopodal siedziby Nadleœnictwa Sieraków 
w Bucharzewie dzia³a Integracyjny Leœny

Ogród Edukacyjny. To pierwszy w Polsce obiekt 
edukacyjny przystosowany równie¿ dla tych, którzy
nie mog¹ poznawaæ lasu zmys³em wzroku. Na prawie
dwóch hektarach urz¹dzono leœny ogród - plac zabaw,
w którym znajduj¹ siê ró¿ne œcie¿ki dydaktyczne.
Na dendrologicznej dzieci, dotykaj¹c kory, ucz¹ siê
rozpoznawaæ gatunki drzew. W czêœci poœwiêconej
³owiectwu mog¹ poczuæ s³ony smak lizawki lub
wspi¹æ siê na ambonê. O po¿arach ucz¹ siê, dotykaj¹c
spalonego pnia drzewa. Najwiêcej emocji wzbudza

przejœcie œcie¿ki zmys³ów, po której chodzi siê boso.
Leœny Ogród Edukacyjny jest tak zorganizowany, aby
mog³y w nim uczestniczyæ dzieci niepe³nosprawne,
zw³aszcza niewidome i s³abowidz¹ce. One poznaj¹ las,
wêdruj¹c po szyszkach, ¿o³êdziach… Z myœl¹ o nich
pomyœlano o tablicach pisanych alfabetem Braille’a.

Nadleœnictwo Sieraków
Bucharzewo
64 - 410 Sieraków
tel/fax 61 29 52 065 
sierakow@poznan.lasy.gov.pl
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Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej 
w Mniszkach powsta³o w opuszczonym 

i zrujnowanym folwarku. Efekt renowacji jest olœnie-
waj¹cy. W dawnych zabudowaniach folwarcznych
powsta³y warsztaty gin¹cych zawodów: kowalski,
garncarski, szewski, wikliniarski, bednarski… 
Zrekonstruowano sklep kolonialny i urz¹dzono
dawn¹ wiejsk¹ szko³ê. Ale to wszystko nie przypo-
mina muzeum. Czuæ tu autentycznego ducha znika-
j¹cej na naszych oczach przesz³oœci. W Mniszkach
nie tylko siê ogl¹da, w Mniszkach bierze siê aktywny
udzia³ w zajêciach warsztatowych. Mo¿na samemu
wykuæ gwoŸdzie, ulepiæ garnek, wypleœæ koszyk,
nazbieraæ zió³ na bukiet przy okazji œwiêta Matki 

Boskiej Zielnej… W centrum mo¿na te¿ podziwiaæ
oryginalne sprzêty potrzebne do ¿ycia na wsi,
do pracy na roli. Wiêkszoœæ z nich to dary lub depo-
zyty okolicznych mieszkañców.

Podczas pobytu w Mniszkach organizowane 
s¹ wypady piesze i rowerowe w Dolinê Kamionki,
a jesieni¹ - na grzyby.

Centrum Edukacji 
Regionalnej i Przyrodniczej

Mniszki 2
62-421 Kamionna
tel. 95 748 81 18, 509 609 653
www.mniszki.pl

Z folwarku do zamku i do lasu

Pojezierze 
Miêdzychodzko-
Sierakowskie 
kusi jeziorami i lasami. 
Raj dla grzybiarzy,
wodniaków i mi³oœników
turystyki aktywnej 
(liczne szlaki piesze, 
rowerowe, konne). 
W tym raju s¹ miejsca,
które zapieraj¹ dech 
w piersiach.

Leœny ogród

Wypleæ sobie koszyczek

wypoczynek 
na Pojezierzu 
Miêdzychodzko
-Sierakowskim
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Miasto Opaliñskich kusi przede wszystkim 
zamkiem i Stadem Ogierów. Z dawnej 

budowli w³aœcicieli Sierakowa pozosta³y fundamen-
ty - w latach 90. XX wieku odbudowano jedno
skrzyd³o zamku, a w roku 1995 przeniesiono doñ
sarkofagi czêœci rodziny Opaliñskich, które 
wczeœniej znajdowa³y siê w podziemiach koœcio³a
parafialnego. Zanim trafi³y do piwnicy zamkowej 
zamienionej na kryptê z o³tarzem, odzyska³y blask.
Sarkofagi by³ych w³aœcicieli zamku i miasta s¹ 

prawdziwymi dzie³ami sztuki, których zazdroœci 
wiele muzeów. S¹ œwiadectwem historii znakomitej
rodziny szlacheckiej, historii Polski i regionu.

Nieopodal zamku znajduje siê Stado Ogierów,
które dzia³a tu niemal dwa wieki. Prowadzi ono 
hodowlê koni rasy wielkopolskiej oraz koników 
polskich. Co roku stado odwiedzaj¹ tysi¹ce turystów
chc¹cych skorzystaæ z uroków przeja¿d¿ki bryczk¹,
jazdy wierzchem, czy uczestniczenia w jesiennych
biegach œw. Huberta. Mo¿na tu te¿ zwiedziæ 
powozowniê z kolekcj¹ powozów z prze³omu XIX 
i XX wieku oraz szorowniê (kolekcja uprzê¿y).
Dzieci mog¹ pojeŸdziæ na konikach.
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Z folwarku do zamku i do lasu

U Opaliñskich
Muzeum Zamek Opaliñskich

ul. Stadnina 3a
64 - 410 Sieraków
tel. 61 29 52 392
www.muzeum-sierakow.pl
sierakow_muzeum@wp.pl

Stado Ogierów
ul. Stadnina 4
64 - 410 Sieraków
tel. 61 29 52 511
www.stadosierakow.pl
biuro-sierakow@stadosierakow.pl
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Ka¿dego roku wiosn¹ w Wolsztynie odbywa siê
parada parowozów. Do tego „kolejowego”

miasteczka zje¿d¿aj¹ nie tylko zabytkowe parowozy
z ca³ej Europy, ale przede wszystkim mi³oœnicy kolei
ze œwiata. W Wolsztynie czekaj¹ na nich niesamowi-
te atrakcje: mo¿na ogl¹daæ do woli najró¿niejsze, za-
chowane najczêœciej w muzeach, modele parowo-
zów; mo¿na siê nimi tak¿e przejechaæ. Paradzie 
towarzysz¹ Miêdzynarodowe Zawody Maszynistów.

Do Wolsztyna mo¿na jednak przyje¿d¿aæ przez
ca³y rok, poniewa¿ wolsztyñska parowozownia jest
jedyn¹ w Europie, która pracuje w ruchu planowym 
na zasadach, które nie zmieni³y siê od czasów jej 
powstania. W parowozowni stacjonuje oko³o 
30 parowozów, a wœród nich duma Wolsztyna -
„Piêkna Helena”, polski parowóz Pm 36-2 rozwija-
j¹cy prêdkoœæ do 130 km/h. Odwiedzaj¹c parowo-
zowniê trzeba koniecznie zajrzeæ do Izby Muzealnej.
To prawdziwy raj dla mi³oœników starych kolei.

Pierwsza linia kolejowa dotar³a do Wolsztyna ju¿ 
w 1886 roku (ze Zb¹szynka). Miasto szybko sta³o siê
wa¿nym wêz³em kolejowym. W 1907 roku zbudo-
wano parowozowniê dla oœmiu stanowisk. I tak jest
po dziœ dzieñ. Wolsztyn nadal jest wa¿nym wêz³em
kolejowym.

Parowozownia Wolsztyn
ul. Fabryczna 1
64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 84 93
info@parowozowniawolsztyn.pl
www.parowozowniawolsztyn.pl

Julian Tuwim

„Lokomotywa”
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciê¿ka, ogromna i pot z niej sp³ywa -
T³usta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
¯ar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch - jak gor¹co!
Uch - jak gor¹co!
Puff - jak gor¹co!
Uff - jak gor¹co!
Ju¿ ledwo sapie, ju¿ ledwo zipie,
A jeszcze palacz wêgiel w ni¹ sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciê¿kie, z ¿elaza, stali,
I pe³no ludzi w ka¿dym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedz¹ same grubasy,
Siedz¹ i jedz¹ t³uste kie³basy.
A czwarty wagon pe³en bananów,
A w pi¹tym stoi szeœæ fortepianów,
W szóstym armata, o! jaka wielka!
Pod ka¿dym ko³em ¿elazna belka!
W siódmym dêbowe sto³y i szafy,
W ósmym s³oñ, niedŸwiedŸ i dwie ¿yrafy,
W dziewi¹tym - same tuczone œwinie,
W dziesi¹tym - kufry, paki i skrzynie,
A tych wagonów jest ze czterdzieœci,
Sam nie wiem, co siê w nich jeszcze mieœci.

¯e pêdzi, ¿e wali, ¿e bucha, buch-buch?

Pod par¹
wypoczynek 

w Wolsztynie

I kto by pomyœla³, 
¿e w dobie szybkich kolei,
Internetu i telefonii 
komórkowej, œwiat 
zwariuje na punkcie starej
i poczciwej kolei parowej.
Piêkna Helena 
- lokomotywa z Wolsztyna
- rozs³awi³a to urokliwe
miasteczko daleko poza
granice Polski.

Kolejowe miasteczko
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Parowozy to nie jedyna atrakcja miasta. Jeœli ko-
goœ interesuje œwiat medycyny, mo¿e zajrzeæ do

domu, w którym mieszka³ i pracowa³ Robert Koch.
Ten niemiecki lekarz w³aœnie w Wolsztynie ujarzmi³
bakteriê w¹glika. Koch w latach 1872 - 1880 by³ 
w Wolsztynie lekarzem powiatowym. W tym budyn-
ku (mieœci³ siê w nim równie¿ szpital) doktor Koch
rozpocz¹³ badania nad zaka¿eniami ran i doœwiad-
czenia z w¹glikiem. Wkrótce po przenosinach 
do Berlina, og³osi³ swoje badania na temat bakterii
wywo³uj¹cych gruŸlicê, co zaowocowa³o Nagrod¹

Nobla. Tak wiêc wolsztynianie mog¹ byæ

dumni, ¿e w ich mieœcie narodzi³a siê wielka kariera
medyczna noblisty.

Drugim s³awnym obywatelem miasta by³ Marcin
Ro¿ek. RzeŸbiarz opuœci³ rodzinne miasto, posma-
kowa³ paryskiej s³awy i w 1934 roku wróci³. W jego
domu dziœ jest ekspozycja poœwiêcona jego ¿yciu 
i twórczoœci. W ogrodzie mo¿na podziwiaæ kopie
niektórych rzeŸb. Dwie sale przeznaczono na wysta-
wy czasowe. Muzeum gromadzi tak¿e pami¹tki 
po innym s³awnym obywatelu Wolsztyna - Józefie
Marii Hoene-Wroñskim, filozofie i matematyku,
który urodzi³ siê tu w 1776 roku.

Muzeum Marcina Ro¿ka
ul. 5 stycznia 34
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 26 48
www.muzea-wolsztyn.com.pl

Muzeum Roberta Kocha
ul. Roberta Kocha 12
64 - 200 Wolsztyn
tel. 68 384 27 36 
www.muzea-wolsztyn.com.pl
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Pod par¹

U Kocha i Ro¿ka
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Pod par¹

Przy po³udniowo-zachodnim brzegu Jeziora
Wolsztyñskiego na 3,5-hektarowym obszarze

rozpoœciera siê Skansen Budownictwa Ludowego
Zachodniej Wielkopolski. Urz¹dzono tu miêdzy 
innymi zagrodê, któr¹ tworz¹: karczma o konstrukcji
zrêbowej (1706) z Nowego Solca, stodo³a zrêbowa
(koniec XVIII wieku) z Solca, stajnia z wozowni¹ 
i komor¹ (XIX wiek) z Szarek, oœmioboczna studnia
zrêbowa (XVIII wiek) z Jastrzêbska i cha³upa 
parobka (XIX wiek) z Nowej Tuchorzy... Jak na 
rekonstrukcjê wielkopolskiej wsi przysta³o, po 
drodze mo¿na siê natkn¹æ na kuŸniê czy kapliczkê.
Zabudowania sprawiaj¹ jakby ¿y³y, o czym œwiadczy
obecnoœæ zwierz¹t domowych i ekspozycje 
w poszczególnych obiektach. Kiedy zmêczy nas 
wêdrowanie po skansenie, mo¿na siê udaæ na poblisk¹
pla¿ê, gdzie mo¿na skorzystaæ równie¿ z wypo¿y-
czalni sprzêtu wodnego.

Skansen Budownictwa Ludowego 
Zachodniej Wielkopolski

ul. Bohaterów Bielinka 26
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 26 19
www.wolsztyn-muzeum.com.pl

Pod strzech¹

FOT. ARCH. UM WOLSZTYN



Pasjonatom z Towarzystwa Wyrzyska Kolejka
Powiatowa (TWKP) uda³o siê ocaliæ najstarsze

odcinki Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej: Bia³oœliwie
- £ob¿enica i odga³êzienia Zak³ady Przemys³owe -
Glesno oraz Czajcze - Wysoka. Dzia³alnoœæ
TWKP zaowocowa³a tak¿e pojawieniem siê 
na stacji Bia³oœliwie nowego taboru. W Bia³oœliwiu
pasjonaci sprawuj¹ pieczê tak¿e nad stacj¹ pocz¹t-
kow¹ kolei, która jako jedyna w Europie, a mo¿e 
i na œwiecie, jest wielopoziomowa (!) i do tego
styczna z kolej¹ normalnotorow¹. Wszystko to
mo¿na obejrzeæ z zewn¹trz, ale poci¹gi na trasie
Bia³oœliwie - £ob¿enica kursuj¹ okazjonalnie (tylko
na zamówienia).
Towarzystwo 
Wyrzyska Kolejka Powiatowa

ul. Koœciuszki 5
89-340 Bia³oœliwie
tel. 606 339 343
zarzad@twkp.most.org.pl
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Na pograniczu 

Wielkopolska ³¹czy siê tu
z Pomorzem. Na skraju
województwa najwiêksz¹
atrakcj¹ s¹ z lasy i czêsto
schowane w nich jeziora.
Wybieraj¹c siê jednak 
w ten region, warto
odwiedziæ tak¿e Osiek 
i Wyrzysk. 

Jak to na wsi

Wyrzyska Kolejka Powiatowa 

FOT. Z. SZMIDT

wypoczynek 
w Osieku 

i Wyrzysku

M uzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Noteci¹ ¿yje w harmonii z porami roku.

Organizowane tu wystawy maj¹ charakter paratea-
tralny: odtwarzaj¹ fragmenty takich obrzêdów jak
kolêdowanie bo¿onarodzeniowe i wieczerza wigi-
lijna, zabawa na zapusty, tradycyjna Wielkanoc,
oczepiny z wesela. Druga form¹ prezentacji s¹ za-
jêcia interaktywne, na przyk³ad proces obróbki lnu
od pozyskiwania w³ókien a¿ po tkanie na kro-
snach, wytwarzanie przetworów na zimê (m.in.
syropu z buraków, cukierków z tego syropu),
wypiek chleba, wyrób mas³a czy wyrób kawy 
zbo¿owej. Zwiedzaj¹cy nie obserwuj¹ tych zajêæ

biernie, w ka¿dej chwili mog¹ siê do nich przy³¹-
czyæ. Dope³nieniem tych form s¹ du¿e imprezy
plenerowe typu „¿ywy skansen”, majówka,
po¿egnanie lata, podczas których prezentowane s¹
ró¿ne dziedziny sztuki ludowej, wystêpuj¹ kapele
ludowe i zespo³y obrzêdowe.

Muzeum Kultury Ludowej tworz¹ dwa dzia³y: et-
nograficzny i archeologiczny. Pierwszy ma pieczê
nad niemal¿e w pe³ni utworzon¹ wsi¹ typu owalni-
cowego. Oprócz cha³up, budynków gospodarczych
mo¿na tu zobaczyæ tak¿e wiatraki, kuŸniê, tartak,
chatê, która ³¹czy³a w sobie mieszkanie nauczyciela 
i izbê elementarnej szko³y wiejskiej (po³owa XIX

wieku). Obiekty zgromadzone w skansenie pochodz¹
z obszaru dorzecza œrodkowego Noteci, a wiêc 
z Puszczy Noteckiej, Pa³uk i Krajny.

W dziale archeologicznym prezentowane s¹ 
eksponaty pozyskane w ramach badañ archeologicz-
nych prowadzonych na tym terenie w drugiej 
po³owie ubieg³ego stulecia.

Muzeum Kultury Ludowej
ul. Dworcowa 10
89 - 333 Osiek nad Noteci¹ 
tel. 67 286 60 90
www.muzeum.pila.pl
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Nasze wyobra¿enia o wilkach od dzieciñstwa kszta³tuj¹ bajki i ba-
œnie. Zwykle jest on w nich negatywnym bohaterem. Tymczasem

Dawid Mech twierdzi, ¿e „Wilk nie jest zwierzêciem ziej¹cym nienawi-
œci¹, ani te¿ nie jest maskotk¹ do przytulania, nie jest ani niebezpieczny,
ani sympatyczny. Jest po prostu jednym z wielu interesuj¹cych gatun-
ków przeœladowanych przez cz³owieka od stuleci, który potrzebuje
miejsca do ¿ycia”.

Jeœli ktoœ chce siê zmierzyæ z wilkiem, mo¿e siê udaæ do ogrodu zo-
ologicznego, ale wtedy bêdzie go ogl¹da³ tylko z daleka. Mo¿e jednak
wybraæ siê do Stobnicy (na skraju Puszczy Noteckiej ko³o Obornik), do
Terenowej Stacji Doœwiadczalnej Katedry Zoologii Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, popularnie nazywanej Centrum Obalania Mi-
tów lub „Wilczym Parkiem”.

W powsta³ej w 1974 roku Stacji Doœwiadczalnej naukowcy zajmuj¹
siê reintrodukcj¹ rzadkich i gin¹cych gatunków zwierz¹t, jak choæby bo-
bra europejskiego. Nad strumieniem Koñczak prowadzi siê hodowlê
konika polskiego w typie tarpana leœnego, g³uszców, cietrzewi… Ale
s³awê Stobnica zawdziêcza wilkom. Pierwsza wilczyca Fifty trafi³a do
Stobnicy w 1996 roku. Urodzi³a siê w nowotomyskim zoo. Jej rodzica-
mi by³y wilki wybrane przez k³usowników z gniazda w Puszczy Notec-
kiej. Wkrótce przesta³a siê czuæ samotnie, pojawi³y siê nastêpne wilki.
Z czasem w Stobnicy zaczê³y przychodziæ na œwiat dzieci pierwszych
mieszkañców. Wilki mo¿na ogl¹daæ w wolierach. Mo¿na tak¿e wejœæ do
woliery, ale tylko z opiekunami jej mieszkañców. Ci, którzy siê na ten
krok odwa¿yli, maj¹ zupe³nie inne wyobra¿enie o tych zwierzêtach.

Czy Stobnica to wilczy raj? Prawdopodobnie bezpieczne miejsce dla
tych gin¹cych zwierz¹t. Dla tych, którzy tu zagl¹daj¹ - lekcja ¿ycia i piêk-
ne miejsce w dolinie Koñczaka wij¹cego siê meandrycznie 
nieopodal. Stobnickie wilki gra³y w kilku filmach zrealizowanych dla
National Geographic oraz w filmie „Ogniem i mieczem”.

Katedra Zoologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 c
60-625 Poznañ
tel. 61 848 76 49 lub 61 848 76 48

Stacja Doœwiadczalna UP
Stobnica 1
64 - 607 Kiszewo
tel. 61 291 36 39

Malownicza leœna kraina nad rzek¹
We³n¹ le¿y niedaleko Puszczy Nad-

noteckiej przy ruinach mostu Wronieckie-
go w Obornikach. Mi³oœnicy aktywnego
wypoczynku znajd¹ w niej dla siebie ideal-
ne warunki. Czeka na nich œcianka 
wspinaczkowa, dwie trasy linowe, poligon
paintballowy…

Park linowy w Obornikach obejmuje
dwie trasy przeszkód o zró¿nicowanym 
poziomie trudnoœci. Trasy skonstruowane s¹
z drewnianych platform, umieszczonych 
na drzewach. „Madagaskar” nadaje siê dla
osób pocz¹tkuj¹cych i zawiera wiele cieka-
wych przeszkód o ³atwym stopniu trudno-
œci. Natomiast trasa „Kilimanjaro” jest 
przeznaczona dla ludzi kochaj¹cych wyzwania.

Poligon paintballowy usytuowany jest 
wzd³u¿ rzeki We³ny, w dolnej partii terenu
parku linowego. Obszar umo¿liwia grê na
otwartym polu, gdzie do dyspozycji graczy
ustawione s¹ przeszkody ró¿nego rodzaju.
Paintballowcy maj¹ do dyspozycji równie¿
czêœæ obszaru leœnego. Zdumiewaj¹cym
atutem leœnego poligonu s¹ specjalnie

przygotowane labirynty, skrytki oraz cieka-
we punkty snajperskie. Dla ka¿dej dru¿yny
paintballowej zosta³y przygotowane spe-
cjalne forty, które umo¿liwiaj¹ uczestnikom
zdobywanie czêœci lasu przeciwnika.

Œcianka wspinaczkowa po³o¿ona jest 
w jednym z najpiêkniejszych widokowych
miejsc w ca³ym parku, na wysokiej skarpie.
Widok z jej szczytu zapewnia niesamowite
wra¿enia. Ma 8 metrów wysokoœci.
Wyodrêbniono na jej powierzchni 4 trasy
wspinaczkowe.

Alternatyw¹ dla emocji na wysokoœciach
jest sp³yw kajakowy po We³nie, która 
nale¿y do najbardziej malowniczych rzek 
w Polsce. Sp³yw mo¿e siê zacz¹æ w Jaraczu
lub We³nie (3,5 godziny), w Rudzie 
(6,5 godziny) lub RogoŸnie (7 godzin).
Na ¿yczenie mo¿na go zakoñczyæ ogni-
skiem na terenie parku lub na Warcie.

Park Linowy Adrenalina
tel. 506 384 140, 505 107 720
www.parklinowy-oborniki.pl
biuro@parklinowy-oborniki.pl
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Z wilkami i adrenalin¹

Ko³o Obornik s¹ dwa miejsca, 
które mog¹ podnieœæ poziom 
adrenaliny: wilki w Stobnicy 
i park linowy na obrze¿ach miasta. 
Ale nie trzeba siê baæ…

Wilk 
to nie maskotka, ale…

Wêdruj¹c po linach
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wypoczynek 
w Stobnicy

Stabnica

Poznañ



Stok narciarski 

Góra „Talerz” to najwy¿sze wzniesienie w granicach miasta 
(132 m n.p.m.). Rozpoœciera siê z niego wspania³a panorama 

na Chodzie¿ i okolicê. W 2003 roku grupa zapalonych narciarzy 
z Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego zbudowa³a dwustumetro-
wy odcinek nartostardy, która docelowo bêdzie mog³a byæ wyd³u¿ona
do piêciuset metrów. Na gotowym odcinku dzia³a ju¿ wyci¹g narciarski.
Jest to najd³u¿szy tego typu obiekt w pó³nocnej Polsce. Dodatkow¹
atrakcj¹ jest osobny tor saneczkowy. Na szczycie urz¹dzony zosta³ 
taras widokowy. Miejsce ma charakter magiczny. Warto siê wspi¹æ 
na górê zarówno latem, jak i zim¹. Latem mo¿na siê wdrapaæ tak¿e 
na Gontyniec, gdzie stoi wie¿a widokowa.

Dyskretny urok jezior

Latem atrakcj¹ Chodzie¿y s¹ trzy jeziora. Po Miejskim kursuje 
stateczek „Chodzie¿anka”, który cieszy najm³odszych. Mi³oœnicy

k¹pieli wybieraj¹ chêtniej jezioro Karczownik, gdzie pla¿owicze maj¹ 
do wyboru pla¿ê trawiast¹ i wysypan¹ piaskiem, a tak¿e mog¹ skorzystaæ
z wypo¿yczalni sprzêtu wodnego.

Domy tkaczy 

Dodatkow¹ atrakcj¹ Chodzie¿y s¹ dobrze zachowane domy tkaczy,
czyli niemieckich sukienników i tkaczy, którzy przybyli 

do Chodzie¿y dwoma falami w XVII i XVIII wieku. Wytyczyli now¹
ulicê, zwan¹ pocz¹tkowo "Nowe Miasto", a nastêpnie Pod Lipami (obe-
cnie ul. Koœciuszki). Z tego okresu zachowa³y siê ich domy - ustawio-
ne szczytowo do ulicy, parterowe, o szachulcowej konstrukcji œcian
(obecnie s¹ otynkowane). Na ty³ach domów gospodarze budowali 
warsztaty i drewniane lamusy (przeznaczone do sk³adowania we³ny i suk-
na). Niestety, nie mo¿na ich zwiedzaæ, poniewa¿ s¹ w³asnoœci¹ prywatn¹.

wypoczynek 
w Chodzie¿y

Na stoku i nad jeziorami

Chodzie¿ otaczaj¹
wzgórza ze szczytami:
Góra Talerz, Góra £ysa 
i Gontyniec oraz jeziora:
Miejskie, Strzeleckie 
i Karczewnik. 
Tym samym miasteczko
jest atrakcyjne zarówno
zim¹, jak i latem.

Punkt Informacji 
Turystycznej przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej
ul. Koœciuszki 32

64 - 800 Chodzie¿ 

tel. 67 381 81 38

www.biblioteka-chodziez.pl

biblioteka@biblioteka-chodziez.pl

Miejski Oœrodek 
Sportu i Rekreacji
ul. Staszica 12

64 - 800 Chodzie¿ 

tel. 67 28 20 249

www.mosir-chodziez.pl

mosir@mosir-chodziez.pl

www.chtn.org.pl

chtn@chtn.org.pl

FOT. A
RCH. URZÊDU MIASTA 

W CHODZIE¯Y

Chodzie¿

Poznañ

FOT. ARCH. URZÊDU MIASTA W CHODZIE¯Y

FOT. Z
. SZMIDT
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Antoni Ch³apowski, potomek s³awnego genera-
³a Dezyderego Ch³apowskiego, wróci³ pod

koniec XX wieku do Polski i odkupi³ od Skarbu Pañ-
stwa pa³ac w Jaszkowie, wzniesiony prawdopodob-
nie przez Stanis³awa Mieczkowskiego w 1912 roku
oraz przylegaj¹cy doñ folwark. Osiad³ tu i stworzy³
Centrum Hipiki.

Centrum Hipiki to miejsce, gdzie mo¿na przez
ca³y rok uczyæ siê jazdy konnej, pielêgnacji konia
(miêdzy innymi kucia koni) i podstaw wolty¿erki.

W Jaszkowie powsta³ kompleks kilku krytych 
uje¿d¿alni, hotel i klinika dla koni, parkur zewnêtrz-
ny, tor krosowy… Przyje¿d¿aj¹ siê tu szkoliæ dzieci 
i doroœli, bo jeŸdziectwo to sport rodzinny.
Dla dzieci specjalnie hoduje siê tu koniki pony.

Goœcie Centrum Hipiki mog¹ zamieszkaæ 
(zale¿nie od zamo¿noœci) w oficynach lub pa³acu.
Dziewiêtnastowieczny pa³ac dziêki Antoniemu
Ch³apowskiemu odzyska³ blask. Urzeka przede
wszystkim jego piêkna biblioteka i sala balowa.

W siodle wypoczynek 
w Jaszkowie

Urocza wieœ nad Wart¹ 
FOT. ARCH. UNII GOSPODARCZEJ

REGIONU ŒREMSKIEGO

Jaszkowo

Poznañ

Do tej uroczej wsi 
nad Wart¹ œci¹gaj¹ 
mi³oœnicy jeŸdziectwa 
z ca³ej Europy. 
Ale w Jaszkowie
konie nie s¹ jedyn¹ 
atrakcj¹.

FOT. ARCH. UNII GOSPODARCZEJ REGIONU

ŒREMSKIEGO, AUTOR: M. DZIUBA
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W najbli¿szym otoczeniu pa³acu znajduje siê wie¿a
widokowa i przystañ rzeczna, bo w wolnych chwilach
w Jaszkowie mo¿na uprawiaæ równie¿ sporty wodne.

Nie bez znaczenia dla charakteru miejsca jest jego
po³o¿enie. Jaszkowo usytuowane jest w malowni-
czym Rogaliñskim Parku Krajobrazowym. To ideal-
ne miejsce dla tych, którzy po nauce jazdy konnej
chcieliby odetchn¹æ na rowerach, z wêdk¹ nad wod¹,
na pieszych wycieczkach. We wsi warto zajrzeæ 
do póŸnogotyckiego koœcio³a œw. Barbary z po³owy

XV wieku. Na plebanii mieœci siê izba pamiêci 
b³. Edmunda Bojanowskiego. Z Jaszkowa niedaleko
do pa³acu w Rogalinie i zamku w Kórniku… 

Centrum Hipiki
Jaszkowo
63-112 Brodnica
tel. 61 28 37 556
info@centrumhipiki.com
www.centrumhipiki.com

W siodle



Czy ktoœ jeszcze pamiêta, co to znaczy czteropolówka? Zdaje siê, ¿e mieszkañcy miast
nie maj¹ o tym zielonego pojêcia, a i wsi - coraz mniejsze. Otó¿, w Muzeum Naro-

dowym Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie mo¿na siê tego dowie-
dzieæ, ba nawet praktycznie poznaæ. Obserwuj¹c pole, które na przemian obsiewanie jest
roœlinami okopowymi, jarymi, motylkowymi i oleistymi.

Nie jedn¹ zagadkê mo¿na w Szreniawie rozszyfrowaæ, zw³aszcza, jeœli przeœledzi siê ka-
lendarz imprez organizowanych przez muzeum. I tak w okresie Wielkanocy, Zielonych
Œwi¹tek czy Bo¿ego Narodzenia organizuje siê tu jarmarki, podczas których mo¿na 
posmakowaæ potraw, nauczyæ siê je przyrz¹dzaæ. Zwykle pojawiaj¹ siê w tym czasie arty-
œci prezentuj¹cy folklor zwi¹zany z danym œwi¹tecznym okresem.

„Jesieñ na wsi” czy „Jesieñ w domu i zagrodzie” to okazja, aby poznaæ prace rolników
wykonywane w³aœnie o tej porze roku (orka, obsiewane) czy prace wiejskich gospodyñ 
(gotowanie powide³, robienie przetworów)… 

Jeœli komuœ siê wydaje, ¿e muzeum to gabloty i wystawy to siê myli. W Szreniawie 
na 10 hektarach mo¿na zobaczyæ tak¿e pa³ac, zabudowania folwarczne, fragment parku.
Nie brakuje tu ogrodu zielarskiego, a nawet pola uprawnego.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno - Spo¿ywczego posiada piêæ oddzia-
³ów: Muzeum M³ynarstwa i Wodnych Urz¹dzeñ Przemys³u Wiejskiego w Jaraczu 
(tel. 67 261 05 15), Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu 
(tel. 61 442 23 11), Muzeum Przyrodniczo - £owieckie w Uzarzewie (tel. 61 818 12 11),
Muzeum Gospodarki Miêsnej w Sielinku (tel. 61 447 36 14). Ka¿de z nich stanowi 
odrêbn¹ atrakcjê. Wszystkie oddzia³y rozrzucone s¹ w promieniu kilkudziesiêciu 
kilometrów od Poznania.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego 
62-052 Komorniki
ul. Dworcowa 5
tel. 61 81 07 629
muzeum@muzeum-szreniawa.pl
www.muzeum-szreniawa.pl 

Poznañski obwarzanek wypoczynek 
w Szreniawie
i Pobiedziskach

Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie 
wraz z filiami i Skansenem
Miniatur w Pobiedziskach
tworz¹ swego rodzaju
„wielkopolski obwarzanek”. 

Czteropolówka ze Szreniawy
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FOT. Z. SZMIDTSzreniawa
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Miêdzy Poznaniem a Gnieznem, tu¿ przed 
Pobiedziskami, niemal¿e na pocz¹tku Szlaku

Piastowskiego, trzeba siê koniecznie zatrzymaæ.
Nie potrzeba wiele czasu, by na niewielkim obszarze
zobaczyæ najwa¿niejsze obiekty architektoniczne
Wielkopolski. Wszystko w skali 1:20.

Mo¿na zaryzykowaæ wrêcz stwierdzenie,
¿e wystarczy odwiedziæ Skansen Miniatur w Pobie-
dziskach, by widzieæ ca³¹ Wielkopolskê. Oczywiœcie,
to ¿art, ale jest to niew¹tpliwie znakomita okazja, aby
dzieci posmakowa³y i poczu³y, ¿e „Wielkopolska to
wielka rzecz”, chocia¿ staj¹c obok poznañskiego 
ratusza, iglicy MTP czy pa³acu w Rogalinie 
ta wielkoœæ tu nie przyt³acza.

Na terenie parku usytuowano 35 obiektów.
Obok wspomnianych mo¿na tu podziwiaæ: poznañ-
sk¹ katedrê, poznañskie koœcio³y pw. œw. Wojciecha,
œw. Jana Jerozolimskiego za Murami, Marcina,
Najœwiêtszej Maryi Panny, Teatr Wielki w Poznaniu,
Poznañskie Krzy¿e… Uroczo prezentuj¹ siê pa³ace
w Antoninie, Rogalinie, Lubostroniu czy Czernieje-
wie. W tym skansenie nie mog³o zabrakn¹æ Mysiej
Wie¿y z Kruszwicy, Biskupina, katedry gnieŸnieñ-

skiej, palatium na Ostrowie Lednickim… Mo¿na
wêdrowaæ pomiêdzy budowlami i snuæ opowieœci:
przywo³ywaæ legendy o pocz¹tku pañstwa Piastów 
i o królu Popielu, którego myszy zjad³y, o poznañ-
skich kozio³kach…

Skansen czynny jest ca³y rok. Od wiosny do jesie-
ni urzeka kolorami zmieniaj¹cych siê pór roku.
Zupe³nie inaczej historyczne budowle prezentuj¹ siê
przyprószone œniegiem.

W 2010 roku nieopodal makiety Starego Rynku 
w Poznaniu, otwarto w skansenie Centrum Sztuki
Wspó³czesnej. O tak¹ instytucjê zabiegaj¹ artyœci 
w Poznaniu. Nie mog¹c doczekaæ siê realizacji tego
projektu w stolicy Wielkopolski, stworzyli je - 
w miniaturowej wersji - w Skansenie w Pobiedziskach.
Centrum to prowadzi normaln¹ dzia³alnoœæ artystycz-
n¹, organizuje wystawy… Tym samym Pobiedziska
do³¹czy³y do takich miast posiadaj¹cych w³asne 
centra sztuki jak: Warszawa, Wroc³aw, Toruñ, Nowy
Jork, Londyn czy Pary¿. Tyle tylko, ¿e pobiedziskie
jest pierwszym w œwiecie Centrum Sztuki Wspó³czesnej
w skali 1:20, a jego model architektoniczny zosta³
zaprojektowany jako budynek-rzeŸba.

Skansen Miniatur 
Pobiedziska
tel. 61 81 77 822
skansen@okis-pobiedziska.pl
www.okis-pobiedziska.pl

Poznañski obwarzanek

Wielkopolska w mikroskali

FOT. 2X Z. SZMIDT

Pobiedziska

Poznañ



Informacja turystyczna

Wielkopolska w Internecie
www.wielkopolska.travel

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

Centrum Informacji Miejskiej - Arkadia
61-816 Poznañ
ul. Ratajczaka 44
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl

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

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

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

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

Kalisz
Centrum Informacji 
Turystycznej OSRiR
62-800 Kalisz
ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
informacja.turystyczna@osir.kalisz.pl

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno
ul. S³owiañska 24
tel. 65 529 81 91
65 529 81 92,  65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Miêdzychód
Biblioteka Publiczna 
im. Jana Daniela Janockiego 
w Miêdzychodzie
64-400 Miêdzychód
pl. Koœciuszki 9
tel. 95 748 24 37
muzeum_miedzychod@interia.pl 

Murowana Goœlina
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
62-095 Murowana Goœlina
plac Powstañców Wielkopolskich 9
tel. 61 811 88 48, 61 812 22 44
promocja@murowana-goslina.pl

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

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



Mapa Wielkopolski
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