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MIĘDZYCHÓD
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XV Trasa A ok. 2,2 km* lub 3,9 km

Trasę po Międzychodzie warto rozpocząć z parkingu przy Wałach 
Jana Kazimierza i ul. Mostowej. W tej trasie połączymy historię z rekreacją 
i przyrodą. Naprzeciwko parkingu płynie Warta i jest stanica nadrzeczna 
z wiatą i ławeczkami. My, ul. Mostową, kierujemy się na ul. 17 Stycznia 
i w lewo do Rynku. Na środku placu stoi fontanna z figurą Rybaka z sie-
cią. Podążamy prosto ok. 100 m – do kościoła pw. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela (z XVI w). Za kościołem zawracamy w prawo, w ul. Kilińskie-
go, i następnie w lewo – w ul. Garncarską. Po 50 m jesteśmy na ul. Czynu 
600-lecia i na pasażu nad Jeziorem Miejskim. Tu mamy 2 warianty:

1. Wariant krótszy – skręcamy w prawo, wzdłuż jeziora, do półwyspu 
przy ul. Wyspiańskiego. Następnie ul. Wyspiańskiego do ul. Marszałka 
J. Piłsudskiego i w prawo, podążamy zielonym pasażem wśród alei drzew 
ok. 350 m do kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi (po prawej stronie). 
Spod kościoła idziemy ul. Kościelną ok. 50 m i skręcamy w prawo pomię-
dzy budynkami do Parku O. Tietza i nad jezioro. Polecamy podejść ok. 
150 m, do miejsca, w którym pasaż nadjeziorny schodzi się z ul. Czynu 
600-lecia i skręcić w drugą lub trzecią wąską uliczkę (tzw. gaski) prowa-
dzącą do Rynku. Rynek przecinamy na skos w lewo i po 50 m skręcamy 
w prawo, w ul. Mostową. Stąd już tylko krok na parking przy Warcie.

2. Wariant dłuższy – skręcamy w lewo i idziemy wokół jeziora 
cały czas trzymając się ścieżki nadbrzeżnej. Po drodze mijamy Hotel 
„Neptun” z plażą. Trasa widokowo piękna. Dodatkowo realizujemy ok. 
1,7 km i dochodzimy do półwyspu przy ul. Wyspiańskiego. Tu konty-
nuujemy wariant 1.

Informacja:
Muzeum Regionalne w Międzychodzie, 

ul. 17 Stycznia 100, tel. 95 748 27 01, 
www.miedzychod.pl

Miasto i Gmina Międzychód leży nad Wartą, przy za-
chodniej granicy województwa wielkopolskiego, na skrzy-
żowaniu dróg wojewódzkich nr 182 i nr 160. Wyjątkowym 
bogactwem ziemi międzychodzkiej są jeziora. Ponadto na terenie gminy 
Międzychód znajdują się bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

Lokowane przed 1400 r. przez Grzymalitów miasto powstało na prze-
smyku między Wartą a jeziorem. Obronny charakter tego miejsce zaświad-
cza kilka wczesnośredniowiecznych grodzisk. Brak jednak jakichkolwiek 
wzmianek o murach miejskich i innych umocnieniach. Już od XIV w. ist-
niał tu zamek szlachecki. Miasto rozwinęło się z osady targowej położonej 
na szlaku handlowym z zachodu na wschód. Prawdopodobnie już w XIII/
XIV w. wykształcił się kwadratowy Rynek, gdzie szlak się rozwidlał i scho-
dził. Na wschodnim krańcu pierwotnego placu targowego zbudowano ko-
ściół, a następnie ratusz (w jego sąsiedztwie). Mimo kilku pożarów zachował 
się średniowieczny wrzecionowaty układ urbanistyczny najstarszej części 
miasta. W wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej w 1793 r., miasto przeszło 
w posiadanie Prus. W XIX w. postrzegano Międzychód jako miasto trzech 
wyznań: katolicyzmu, protestantyzmu i judaizmu. Na mocy traktatu wer-
salskiego Międzychód ponownie znalazł się w granicach Polski, stanowiąc 
w latach 1920-1939 najdalej wysunięte na zachód miasto II Rzeczypospolitej 
(granica z Rzeszą Niemiecką przebiegała ok. 4 km na zachód od miasta). 

Piękne krajobrazy przyciągają turystów i wędkarzy. Na terenach należą-
cych do Międzychodu od 2001 trwają prace nad wydobyciem ropy naftowej 
oraz gazu. Pierwsze próbne odwierty (Sowia Góra, Lubiatów) zakończyły się 
pomyślnie.

Warto zobaczyć:

Wydarzenia:
– Wielkie Smażenie Powideł

– Święto Podgrzybka

– Rajd Stu Jezior

– Dni Międzychodu

– „Uzależnia mnie tylko Sport”

– wrzecionowaty układ przestrzen-
ny starego miasta;

– kościół pw. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela z XVI w.;

– płytę nagrobną Krzysztofa Unru-
ha z XVII w. w kościele pw. Nie-
pokalanego Serca Maryi;

– poewangelicki kościół pw. Nie-
pokalanego Serca Maryi; 

– przykościelny zabytkowy 
cmentarz z barokowymi płytami 
nagrobkowymi z XVIII w. (przy 
kościele pw. Niepokalanego 
Serca Maryi; 

– „Laufpompę” - głębinową stud-
nię artezyjską w centrum miasta 
ujętą w ozdobną żeliwną pompę 
z 1912 r.;

– Muzeum Regionalne;
– domy „szczytowe” wzdłuż ulicy 

Rynkowej.
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SIERAKÓW
Dojazd: samochód, autobus 

XV Trasa B ok. 3,1 km *

Informacja turystyczna:
Muzeum Zamek Opalińskich, ul. Stadnina 3A,  Sieraków, tel. 61 295 23 92,

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo, 
Stado Ogierów Sieraków 

ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, tel. 61 29 52 511, www.stadoogierow.eu

Sieraków położony jest nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na pogra-
niczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy Jeziorem Jaro-
szewskim i Jeziorem Lutomskim. Większa część miasta położona jest na lewym 
brzegu Warty, dzielnica Piaski znajduje się na prawym brzegu.

Badania wskazują na istnienie osady już w epoce brązu. Pierwsze zapiski 
o istnieniu grodu przy brodzie Warty pochodzą z 1251 r. Gród założono na szla-
ku handlowym prowadzącym z Poznania przez Drezdenko do Szczecina. Prawa 
miejskie Sieraków otrzymał od Kazimierza Wielkiego przed 1388 r. 

Miasto było prywatną własnością rodziny Nałęczów, która przyjęła nazwi-
sko Sierakowskich w 1416 r. W 1450 r. właścicielem miasta został wojewoda po-
znański Łukasz I Górka. W 1591 r. rodzina Górków odsprzedała miasto Piotrowi 
Opalińskiemu. Okres rządów Opalińskich to okres rozwoju i świetności miasta. 
Jako wiano miasto trafi ło do Ludwika XV króla Francji. W 1752 r. Sieraków kupił 
minister króla Augusta III, Henryk Brühl. Po II rozbiorze Polski miasto przeszło 
pod panowanie pruskie. Pożar w 1817 r. zniszczył miasto. Podczas powstania 
wielkopolskiego, w 1918 r., w mieście został uformowany oddział, który wspól-
nie z powstańcami z Pniew i Szamotuł wyrzucił z Sierakowa administrację pru-
ską, a następnie wziął udział w walkach pod Kolnem i Zatomiem. W 1920 r. 
Sieraków ponownie wszedł w skład państwa polskiego.

Dziś Sieraków to miejscowość wypoczynkowa, będąca turystycznym zaple-
czem stolicy województwa – Poznania. Latem turyści przyjeżdżają nad jeziora, 
jesienią na grzyby, zimą i wiosną na szlaki turystyczne, przez cały rok do ośrod-
ka jazdy konnej, na wypoczynek i na konferencje.

Wielu osób kojarzy Sieraków przede wszystkim z końmi. Od 180 lat działa 
tu Stado Ogierów prowadzące hodowle koni rasy wielkopolskiej i koników pol-
skich. Co roku odwiedzają Stado tysiące turystów chcących skorzystać z uro-
ków przejażdżki bryczką, jazdy wierzchem, czy uczestniczyć w jesiennych bie-
gach św. Huberta.

Zwiedzając stadninę trzeba zobaczyć:
– dom kierownika (tzw. pałac) z 1850 r; 
– park w stylu angielskim z licznymi pomnikami przyrody;
– główny dziedziniec 200 letnimi dębami i płytą wystawową do prezentacji koni,
– obelisk odsłonięty w 1979 z okazji 150-lecia Stada najstarszego na ziemiach 

polskich;
– tablicę z okazji 100-lecia istnienia stada;
– na stajni nr 1 tablice upamiętniające czterech zasłużonych dyrektorów stada;
– główne stajnie, najstarsze koszary dotychczas czynne w Polsce zbudowano 

w XVII i XVIII w. (obecnie zabytek), powozownie;
– hipodrom gdzie od XIX odbywały się wyścigi ogierów, a później zawody z kil-

ku dyscyplin jeździeckich;
– zabytkowa ujeżdżalnia (35 x 16 m);
– 50 powozów, w tym 10 zabytkowych w powozowni.

Spacer po Sierakowie rozpoczynamy w centrum na pl. Powstań-
ców Wielkopolskich. To duży przestrzenny plac z pomnikiem. Z placu 
wychodzimy na ul. Poznańską (to wyjście z pierzei południowo wschod-
niej). Po 150 m, po prawej stronie, widzimy kościół pw. NMP Niepokala-
nie Poczętej. Z kościoła cofamy się troszeczkę i skręcamy w lewo – w ul. 
Kowalską, a po 100 m w prawo – w ul. I. Daszyńskiego. Zamiast wejść 
na plac skręcamy w ul. Chrobrego i po 100 m w ul. Sokolą. Tu, po pra-
wej stronie, znajduje się dawna synagoga. Kontynuujemy trasę prosto ul. 
Sokolą i w prawo na ul. 8 Stycznia. Wracamy na pl. Powstańców Wiel-
kopolskich i idziemy dalej ul. Zamkową. Tam naprzeciwko Warty znaj-
dują się pozostałości Zamku Opalińskich (dziś muzeum). Idziemy dalej 
prosto, do Stadniny Ogierów Sieraków (koniecznie trzeba zwiedzić). Do 
centrum na Rynek wracamy tą samą ul. Zamkową. Dla rządnych wy-
poczynku i ciszy polecamy wybrać się na drugi brzeg Warty przez most 
przęsłowy. Z mostu rozpościera się piękny widok na płynącą Wartę oraz 
na zlokalizowane na prawym brzegu rzeki nowoczesne nabrzeże z pro-
menadą spacerową.

Wydarzenia:
– Noc Kupały

– Dni Ziemi Sierakowskiej
– Czempionat Użytkowy Koni 
Memoriał Dyr. J. Kowalskiego

– TARPANIADA – Stadnina Ogierów 
Sieraków

– Triathlon Sieraków
– Maraton Puszczy Noteckiej 

– Cross Sierakowski

Warto zobaczyć:
– historyczny układ urbanistyczny 

z okresu XV–XX w.;
– zespół klasztorny bernardynów;
– kościół parafi alny NMP 

Niepokalanie Poczętej zwany 
Perłą Sierakowa, zbudowany 
w latach 1624–1639 z barokowym 
wnętrzem;

– kościół ewangelicki o konstrukcji 
szachulcowej wzniesiono w latach 
1783–1985, 

– synagogę z końca XIX w.;
– pozostałość Zamku Opalińskich 

(w podziemiach kościoła 
pobernardyńskiego sarkofagi 
z prochami rodu Opalińskich);

– dziesięcioprzęsłowy most 
biegnący przez Wartę powstały 
w latach 1908–1909, będący 
jedną z najstarszych konstrukcji 
betonowych w Wielkopolsce;

– Sierakowski Park Krajobrazowy;

– Pojezierze Międzychodzko-
Sierakowskie;

– Puszczę Notecką;
– zespół zabudowań stada ogierów 

z I poł. XIX/XX w.;
– dawny szpital św. Ducha 

a obecnie dom mieszkalny.
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POWIAT 
NOWOTOMYSKITRASA XVI
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Powiat Nowotomyski to rozwinięty gospodarczo region w zachod-
niej Wielkopolsce, obejmujący swym obszarem 1012 km². Powiat nowo-
tomyski tworzą gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, 
Opalenica i Zbąszyń. Siedzibą starostwa jest Nowy Tomyśl. Przez po-
wiatu przebiegają dwa międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy 
Środkowej – kolejowy oraz drogowy. Linia kolejowa Paryż –Berlin–War-
szawa–Moskwa oraz autostrada A2 (E30), łącząca Berlin z Moskwą. 

Powiat charakteryzuje się walorami turystycznymi i krajobrazowymi. 
Liczne szlaki piesze i rowerowe oraz gospodarstwa agroturystyczne 

oferują gościom atrakcyjny wypoczynek wśród lasów i jezior. Na terenie 
powiatu odbywają się liczne imprezy kulturalne, m.in. Jarmark Chmie-
lo-Wikliniarski w Nowym Tomyślu, czy Święto Chleba w Lwówku.

Powiat nowotomyski jest znany z uprawy chmielu i wikliny, które 
zależą od uwarunkowań przyrodniczych i historycznych. W Nowym 
Tomyślu istnieje Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, w którym 
można podziwiać wielowiekowy dorobek w tej dziedzinie. Nowotomy-
ski chmiel stał się w drugiej połowie XIX w. znany w całej Europie i sta-
nowił źródło utrzymania oraz dobrobytu mieszkańców.

W powiecie nowotomyskim są również liczne pomniki przyrody. 
W czterech rezerwatach przyrody: („Urbanowo”, „Wielki Las”, Rezer-
wat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi i „Glińskie Góry”) 
obserwować można rzadkie okazy fauny i flory.

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

w Nowym Tomyślu 
ul. Poznańska 33 
64-300 Nowy Tomyśl 
tel. 61 44 26 700
www.powiatnowotomyski.pl

Nowy Tomyśl

Informacja:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, 

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 442 66 10, 
www.nowytomysl.plPowiat nowotomyski liczy ok. 74,5 tys. mieszkańców



 

Informacja:
Gminny Ośrodek Informacji****, 

pl. Niepodległości 10, 64-300 Nowy Tomyśl, 
tel. 61 44 23 806, 

goi@nowytomysl.pl

POWIAT NOWOTOMYSKI SPACER WIKLINOWYM 
DEPTAKIEM 
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NOWY TOMYŚL 
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XVI Trasa A ok. 1 km * 

Spacer po Nowym Tomyślu proponujemy rozpocząć z pl. Nie-
podległości (parking). Na placu znajdują się obszerne planty, fontan-
na, historyczna pompa wodna. W centralnej części stoi dawny ratusz 
(dziś Sąd Rejonowy), a obok niego największy kosz wiklinowy. Z placu 
wychodzimy ul. Mickiewicza przy południowo – wschodniej pierzei. 
Ulica przeznaczona jest tylko dla pieszych i leży na tzw. wiklinowym 
deptaku. Z ul. Mickiewicza wchodzimy na pl. F. Chopina i skręcamy 
w prawo. Tu znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W narożniku południowo – wschodnim, przy wejściu na stadion, znaj-
dują się toalety miejskie. Z pl. Chopina wychodzimy na ul. Marszałka 
J. Piłsudskiego i po 20 m skręcamy od razu w prawo, w ścieżkę – łącznik 
dla pieszych. Przecinamy ul. Asnyka i Tuwima i docieramy do ul. Nor-
wida. Tu znajduje się (po lewej stronie) plac zabaw i muszla koncertowa 
opleciona wikliną oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury. Dalej podążamy 
między budynkiem ośrodka kultury a budynkiem banku do ul. Tysiąc-
lecia i skręcamy w prawo – do pl. Niepodległości, na parking. Tuż przy 
wejściu na pl. Niepodległości, po lewej stronie, w kamienicy pod nr 10, 
jest Gminy Ośrodek Informacji. 

Nowy Tomyśl położony jest nad rzeką Szarką – dopływem Obry na Pojezie-
rzu Poznańskim. Miasto leży na osi Warszawa – Poznań – Berlin. Przez gminę 
przebiega autostrada A2 oraz międzynarodowa linia kolejowa E 20. 

Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą sprzed 11 tys. lat. Początki Nowego To-
myśla sięgają XIII w. Od średniowiecza znana była wieś Tomyśl, położona pośród 
wielkich kompleksów leśnych. W XVIII w. okolice Tomyśla zaczęli zagospodarowy-
wać osadnicy olęderscy, sprowadzani przez właścicieli tych ziem. 

Prawa miejskie i nazwę „Nowy Tomyśl” nadał miastu Stanisław August Po-
niatowski 8 kwietnia 1786 r. Już kilka lat po lokacji miasto włączono do zaboru 
pruskiego. Podczas wojen napoleońskich Nowy Tomyśl znalazł się w granicach 
Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. znów wrócił we władanie pruskie. Pod ko-
niec XIX w. było to jedyne miasto w Wielkopolsce bez kościoła katolickiego. Po-
wstańcy wielkopolscy opanowali Nowy Tomyśl 3 stycznia 1919 r. Powrót miasta 
do Polski usankcjonował traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. Podczas II wojny 
światowej obszar ten był terenem silnej germanizacji, a mieszkańców polskiego 
pochodzenia wywożono na roboty do Niemiec. Walki o miasto zakończyły się 
jego wyzwoleniem 27 stycznia 1945 r.

Uprawą wikliny na terenie ziemi nowotomyskiej zajmowano się już przed rozbiorami 
Polski. Od czasów napoleońskich rozpoczęto jej planową uprawę. Do popularyzacji 
wikliniarstwa w okolicach Nowego Tomyśla przyczynili się właściciel Trzciela – Ernest 
Hoedt, który w 1885 r. sprowadził z Ameryki Północnej kilka odmian tamtejszej wikli-
ny. Z dawnego zagłębia wiklinowego nastawionego na pozyskiwanie surowca, Nowy 
Tomyśl przerodził się w ośrodek wzornictwa przemysłowego i artystycznego wikliny. 
W znacznej mierze przyczyniły się do tego organizowane od 1970 roku „Plenery Wi-
kliniarskie”. Wyhodowana przez miejscowych producentów wiklina wykorzystywa-
na jest przez fi rmy plecionkarskie do produkcji galanterii i oryginalnych mebli. Od 
2000 r., dzięki współpracy plecionkarzy i wikliniarzy, w Nowym Tomyślu powstają 
wiklinowe formy zdobiące miejską przestrzeń. W sierpniu 2000 r. grupa plecionka-
rzy-zapaleńców wykonała kosz gigant. Do jego wykonania zużyto 8 ton wikliny. Im-
ponujące rozmiary (długość 17,29 m, szerokość 9,46 m, wysokość 7,71 m) dały mu 
miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. W sierpniu 2006 r. nowotomyscy plecionka-
rze zmierzyli się z własnym rekordem i wypletli kolejny, jeszcze większy kosz (o wy-
miarach: długość 19,8 m, szerokość 9,53 m i wysokość 8,98 m), który zajął miejsce 
dotychczasowego rekordzisty na pl. Niepodległości. Kosze zapoczątkowały serię ko-
lejnych plecionkarskich inicjatyw służących miastu. Od 2001 roku w Nowym Tomyślu 
organizowane są „Pikniki z Wikliną”, podczas których miejski krajobraz wzbogaca 
się o kolejne wiklinowe formy zdobiące miasto. Od 2004 r. ul. Mickiewicza nazywana 
jest powszechnie „wiklinowym deptakiem”. Są tu wiklinowe parasole chroniące przed 
słońcem, wiklinowe gazony, wiklinowe dekoracje elewacji i wiklinowe markizy oraz 
wiklinowa postać. Szlak pieszy „Spacer wiklinowym deptakiem” w 2005 r. zajął I miej-
sce w kategorii „turystyka piesza” w konkursie zorganizowanym przez Wielkopolską 
Organizację Turystyczną na „Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce”.

Warto zobaczyć:
– ratusz z 1879 r., obecnie siedziba 

sądu;
– kościół pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa (pierwotnie 
ewangelicki z 1780 r., założony na 
planie krzyża greckiego);

– budynek poczty z 1884 r. przy 
ul. Piłsudskiego;

– młyn z 1885 r. przy 
ul. Zbąszyńskiej;

– kościół Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy z 1895 r.;

– kamienice z II połowy XIX 
i początków XX w. 

Wydarzenia: 
 – Jarmark 

chmielo-wikliniarski

Bardziej wytrwałym polecamy 
podjechać ok. 1,7 km do Parku Kul-
tury i Wypoczynku. Na ul. Olcho-
wej znajduje się Muzeum Wikliniar-
stwa i Chmielarstwa ( parter obu 
budynków muzeum jest dostępny 
dla w-skersów). Obok na ul. Topo-
lowej znajduje się ZOO w Nowym 
Tomyślu.
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ZBĄSZYŃ 
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XVI Trasa B ok. 2 km * 

Spacer rozpoczynamy z Rynku (liczne parkingi). Na Rynku mieści 
się Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła (Kozioł, to rodzaj instru-
mentu regionalnego produkowanego i używanego do dziś). Naprzeciwko 
Rynku przy ul. Senatorskiej i kościelnej, znajduje się dwuwieżowy kościół 
barokowy (dawna kolegiata). Skręcamy w prawo (w ul. Senatorską) a po 
200 m, przed mostkiem, w lewo. Idziemy prosto do boiska sportowego 
i przed nim skręcamy w prawo – na mostek. Tu rozpoczynają się pozosta-
łości zamku, bastiony ziemne typu „palazzo in fortezza”, a dalej stoi wieża 
z bramą wjazdową z XVI-XVII w. Przechodzimy przez bramę na ul. Basz-
tową i idziemy nią ok. 200 m, do ul. Wypoczynkowej. Pokonujemy ok. 150 
m i skręcamy w prawo – na promenadę nadjeziorną. To wyłączony z ruchu 
odcinek przeznaczony do spacerów i rekreacji. Malowniczo położona trasa 
rowerowa łącząca Zbąszyń z sąsiednią gminą Zbąszynek, umożliwia ak-
tywny wypoczynek w malowniczej okolicy należącej do obszaru NATU-
RA 2000. Rozpoczynając wycieczkę na plaży miejskiej w Zbąszyniu mo-
żemy dojechać do miejscowości Nądnia, następnie, przekraczając granicę 
gminy Zbąszyń, do miejscowości Chlastawa, gdzie znajduje się zabytkowy 
kościół drewniany. To ok. 6 km w jedną stronę. Przy promenadzie znajdują 
się ośrodki wodne, plaża miejska, skatepark, bary, restauracje i toalety. Jest 
możliwość rejsu statkiem, na kajakach i jachtach. Do Rynku, na parking, 
wracamy ulicami: Promenadą, Wypoczynkową 
i Senatorską ok. 700 m.

Zbąszyń położony jest nad Jeziorem Błędno i rzeką Obrą. Ośrodek wypoczyn-
kowy i sportów wodnych. W mieście znajduje się Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Re-
gionu Kozła. Muzeum gromadzi zabytki związane z historią Zbąszynia i okolic oraz 
z etnografi ą i kulturą ludową. Najstarszy przekaz o Zbąszyniu pochodzi z 1231 r., 
Prawa miejskie Zbąszyń otrzymał już przed 1311 r. Do końca XIV w. Zbąszyń był 
własnością książęcą i królewską. W XV w. król Władysław Jagiełło, podarował miasto 
wojewodzie mazowieckiemu Janowi Głowaczowi, którego rodzina przyjęła nazwi-
sko Zbąskich. W pierwszej połowie XV w. Zbąszyń, będący we władaniu Abrahama 
Zbąskiego, stał się ośrodkiem husytyzmu w Wielkopolsce. Od 1613 r. Zbąszyń jest 
własnością rodu Ciświckich, którzy dokończyli budowę potężnej twierdzy, której 
pozostałości zachowały się do dziś w parku miejskim. W 1700 r. miasto przeszło 
na własność rodu Garczyńskich. W 1793 r., po II rozbiorze Polski, Zbąszyń został 
wcielony do Prus. W połowie XIX w. miasto niszczą pożary i powodzie. W 1870 r. 
powstał tu ważny węzeł kolejowy. W 1918 r. podczas Powstania Wielkopolskiego 
o miasto toczyły się zaciekłe walki. Zbąszyń wrócił w granice Polski w 1920 r. 

W październiku 1938 r. Niemcy brutalnie wypędzili do Polski ok. 17 tysię-
cy Żydów nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, z czego ok. 7 tysięcy 
zostało internowanych w Zbąszyniu. O świcie, 1 września 1939 r., po krwawych 
walkach, Wehrmacht zajął zbąszyńską stację PKP i miasto, które później odbili 
Polacy ( jedynie na kilka godzin). 27 stycznia 1945 r. w Zbąszyniu zakończyła się 
okupacja niemiecka.

Dziś miasto Zbąszyń jest centrum rekreacyjno wypoczynkowym z możliwo-
ścią uprawiania turystyki aktywnej: pieszej, wodnej i rowerowej. 

Warto zobaczyć:
– pozostałości zamku, bastiony ziemne typu „palazzo in fortezza”,
– wieżę z bramą z XVI-XVII w.,
– dwuwieżowy kościół barokowy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

(dawna kolegiata) z XVIII w., 
– na rynku wytyczony został zarys dawnego ratusza miejskiego,
– reprezentacyjny gmach Dworca PKP.
– kozioł weselny, instrument używany do dziś (muzeum).

Proponujemy: 
– spływ kajakowy rzeką Obrą – Szlakiem Karola Wojtyły
– rejs po Jeziorze Błędno zbąszyńską łodzią spacerową „Błędna”

Informacja:
Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Porucznika Żwirki 1, 
64-360 Zbąszyń, tel. 68 386 60 09, www.zbaszyn.pl

Wydarzenia: 
– Grand Prix WLKP w Półmaratonach

– Bieg Zbąskich
– Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Experyment

– Rajd Samochodów Zabytkowych 
Szlakiem Zbąszyńskiego Kozła

 – Międzynarodowy Turniej Unihokeja Polish Cup
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131130

Położony jest na północ od aglomeracji poznańskiej, w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Wełną i Flintą. Siedzibą powiatu są Obor-
niki. Powiat obornicki obejmuje trzy jednostki: gminę miejsko-wiejską Obor-
niki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno i gminę wiejską Ryczywół.

Powiat obornicki to węzeł drogowy i kolejowy. Położony jest wzdłuż 
drogi krajowej Poznań – Koszalin (DK 11) i linii kolejowej łączącej stolicę 
Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. 

Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarki są: przemysł drzew-
ny, meblowy oraz metalowy. Ponadto rozwinięte jest przetwórstwo pło-
dów rolnych i mięsno-wędliniarskie. Powiat posiada również rozwinięte 
usługi w zakresie rolnictwa, budownictwa, transportu, handlu hurtowego 
i detalicznego oraz usług.

Przez powiat przebiegają szlaki piesze, rowerowe i konne oraz dwa 
szlaki wodne. Region obfituje w rzeki, jeziora, lasy, rezerwaty i pomni-
ki przyrody oraz cenne zabytki architektury. Bazę turystyczną stanowią 
gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i noclegowe oraz 
liczne obiekty gastronomiczne. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu 
wodnego, jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu i w Rogoźnie. 

Grunty leśne zajmują 31% powierzchni całkowitej powiatu, a o jego wa-
lorach krajoznawczych świadczy obecność siedmiu jezior (Rogozińskie, Pru-
sieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne, Małe), siedmiu 
rezerwatów przyrody (Buczyna, Promenada, Wełna, Słonawy, Dołęga, Chle-
bowo, Dolina Kończaka) oraz siedmiu rzek (Warta, Wełna, Mała Wełna, Koń-
czak, Flinta, Sama oraz Samica). Ponad 300 pomników przyrody oraz liczne 
osobliwości stanowią dodatkową atrakcję przyrodniczą.

Historycznie powiat obornicki to „opola”, miejsce najstarszych jedno-
stek administracyjnych państwa polskiego – dwóch kasztelanii: zapomnia-
nej dzisiaj Kasztelani Radzimskiej i Kasztelani Rogozińskiej. Oba miasta 
powiatu (Oborniki i Rogoźno) były w całej historii Polski zawsze miastami 
królewskimi. Najcenniejsze zabytki to kościoły w Objezierzu i Rogoźnie.

Informacje uzupełniające:
– Starostwo powiatowe 

w Obornikach 
ul. 11 Listopada 2a 
64 – 600 Oborniki 
tel. 61 297 31 00 
www.powiatobornicki.pl

Oborniki

Informacja turystyczna:
Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 

64-600 Oborniki, tel. 61 655 91 00, www.oborniki.plPowiat obornicki liczy ok. 59,2 tys. mieszkańców



POWIAT OBORNICKI
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OBORNIKI
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XVII Trasa A ok. 2,5 km *

Spacer po Obornikach zaczynamy w Rynku. Jest to duży plac 
z licznymi miejscami do parkowania. Na Rynku znajduje się pomnik 
Jana Pawła II i historyczna pompa wodna. Stąd – ul. Marszałka J. Piłsud-
skiego – wychodzimy z Rynku w kierunku północnym. Po lewej stro-
nie mijamy gotycki kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej. Na końcu ul. Piłsudskiego stoi ciekawy budynek poczty. 
Skręcamy w prawo za pocztą w ul. A. Mickiewicza i po 200 m docho-
dzimy do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1901 r. Stąd po-
dążamy ul. Lipową do ul. Piłsudskiego i wracamy do Rynku. Polecamy 
przejść dalej prosto – na ul. Armii Poznań – na most stalowo drewniany. 
Z tego miejsca jest widok na dolinę Warty. Po lewej stronie stoi drugi 
most na Warcie – obsługujący trasę DK 11. My z mostu wracamy do 
Rynku na parking. Bardziej wytrwałym i pasjonatom polecamy wybrać 
się z Rynku ul. Czarnkowską (zachodnia pierzeja) przez most nad rze-
ką Wełną do kościoła Świętego 
Krzyża (ok. 400 m). To kościół 
barokowy z 1766 r. o konstruk-
cji szachulcowej. Wracamy do 
Rynku tą samą drogą.

Oborniki położone są nad Wartą, u ujścia do niej 
rzeki Wełny. Kolebką miejscowości był zamek. 

Data lokacji miasta nie jest znana, ale przypusz-
cza się, że miało to miejsce przed rokiem 1272, kiedy 
to z inicjatywy księcia Bolesława Pobożnego I i jego 
żony Jolenty, węgierskiej księżniczki (późniejszej bło-
gosławionej), założono w Obornikach klasztor franciszkanów. Miasto od-
wiedzał król Łokietek i Władysław Jagiełło. 

Średniowieczny układu urbanistyczny Obornik, z rynkiem i odchodzący-
mi od niego ulicami został zachowany do dziś. Oborniki cieszyły się przy-
chylnością Władysława Jagiełły, który wielokrotnie w nich przebywał i nadał 
miastu wiele przywilejów. W XIV i XVI w. zbudowano tu murowany zamek 
starościński i trzy kościoły, z tego – farny, zachował się do dziś. Zamek obor-
nicki, ze znaczną częścią miasta, został zniszczony podczas potopu szwedz-
kiego latach 1655–1660. 

W XIX w. miasto rozwijało się powoli gospodarczo. W 1879 r. Oborniki 
zyskały połączenie kolejowe z Poznaniem i Piłą. Na przełomie XIX i XX w. 
wzniesiony został neogotycki kościół (przy ul. Lipowej), który został oddany 
dla powstałego tu zboru ewangelickiego.

4 stycznia 1919 r. miasto zostało oswobodzone w wyniku działań zbroj-
nych. 8 września 1939 r. Oborniki zostały zajęte przez wojska niemieckie. 
Miasto zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną 25 stycznia 1945 r.

Warto zobaczyć:
– układ urbanistyczny miasta;
– rynek wytyczony w XIII w., z zabudową z XIX–XX w.;
– kościół parafi alny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, gotycki 

z przełomu XV/XVI w., przebudowany w 1814 r.;
– kościół Świętego Krzyża, szachulcowy z 1766 r.;
– kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1901 r., początkowo ewangelic-

ki, w 1945 r. przekazany katolikom;
– skrzydło dawnego klasztoru franciszkanów z 1768 r., po pożarze w 1993 r. 

w ruinie;
– cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej (1000/950 – 500 r. p.n.e.);
– kamienice klasycystyczne i secesyjne z XIX i początku XX w., z ciekawą 

dekoracją elewacji frontowych i częściowo zachowanymi attykami,
– obelisk Bohaterów II Wojny Światowej;
– rezerwat ichtiologiczny „Słonawy” obejmuje odcinek rzeki Wełny o dłu-

gości około 1 km na terenie Obornik;
– trzy ścieżki edukacyjne, wytyczone przez Nadleśnictwo Oborniki: 

1. Ścieżka dydaktyczna „Dolina Wełny”, 2. Ścieżka dydaktyczna „Dębowy 
las”, 3. Ścieżka przyrodnicza „Dolina Kończaka”.

Informacja:
Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 

64-600 Oborniki, tel. 61 655 91 00, 
www.oborniki.pl

Wydarzenia:
– doroczny spływ kajakowy rzeką Wełną
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Informacja:
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Starotargowa 5, 

63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 736 28 17, 
info@turystyka.iostrow.com, www.turystyka.iostrow.comPowiat ostrowski liczy ok. 161 tys. mieszkańców

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

w Ostrowie Wielkopolskim 
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 62 73 78 400 
www.powiat-ostrowski.pl

Ostrów 
Wielkopolski

Powiat ostrowski leży w południowo-zachodniej części wojewódz-
twa wielkopolskiego i graniczy z woj. dolnośląskim. Powiat ostrowski 
tworzy 8 jednostek administracyjnych: miasto Ostrów Wielkopolski 
(gmina miejska), Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków (gminy 
miejsko-wiejskie), Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i So-
śnie (gminy wiejskie).

Użytki rolne zajmują 61% powierzchni, lasy natomiast prawie 28%. 
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy, a dominujący w struktu-
rze gospodarki jest przemysł rolno-spożywczy. Teren powiatu ma do-
skonale rozwiniętą infrastrukturę: wodociągową, telefoniczną, gazową 
i oczyszczania ścieków.

Przez powiat ostrowski przebiegają szlaki komunikacyjne – drogi 
krajowe Wrocław – Bydgoszcz i Katowice – Poznań oraz szlaki kolejowe 
Katowice – Poznań, Wrocław – Łódź – Warszawa.

Interesująco wyglądają perspektywy rozwoju turystyki, zwłaszcza 
w oparciu o tereny leśne objęte ochroną w licznych rezerwatach przy-
rody. Powiat ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody. Wśród najcie-
kawszych odnajdujemy Dęby Antonińskie, aleję dębową w Raduchowie, 
aleję brzozową przy trasie Ołobok-Wielowieś, zabytkowe założenia par-
kowe np. parki okalające malownicze pałace, dwory w Mojej Woli, An-
toninie, Lewkowie, Sobótce, Górznie i Gutowie. Miłośników przyrody 
zachwyci rozległa panorama Pradoliny Baryczy, bogate kompleksy leśne, 
zagospodarowane i zadbane akweny, stawy przygodzickie i milickie 
(będące rajem dla ptactwa wodnego).



POWIAT OSTROWSKI PO OSTROWIE 
WIELKOPOLSKIM 
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OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XVIII Trasa A ok. 3,2 km *

Spacer po Ostrowie Wielkopolskim proponujemy rozpocząć przy 
kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Od ul. Raszkowskiej jest wjazd 
na parking. Stąd ok. 500 m ul. Raszkowską kierujemy się na południowy 
wschód – do Rynku. Po drodze, po prawej stronie, widzimy Ostrowskie 
Centrum Kultury i synagogę. W centralnej części Rynku znajdują się ra-
tusz i stół pierwszego burmistrza Stefana Rowińskiego (przy skrzydle 
południowo wschodnim ratusza). Z Rynku warto udać się na północ 
(ok. 150 m ul. Królowej Jadwigi) – do kościoła NMP Królowej Polski. Stąd 
wracamy do Rynku i kierujemy się na ul. Kościelną. Po ok. 200 m, po le-
wej stronie widzimy sąd, a po prawej konkatedrę św. Stanisława Biskupa 

Ostrów Wielkopolski położony jest nad rzeką Ołobok, na Wysoczyźnie 
Kaliskiej. Miasto jest znaczącym węzłem komunikacyjny w kraju. Pierwsza 
linia kolejowa powstała tu w 1875 r. i prowadziła z Poznania przez Kluczbork 
na Górny Śląsk. W niepodległej Polsce kolej ostrowska zyskała na znaczeniu, 
znajdując się na głównym szlaku z Warszawy do Wrocławia. 

Nazwa „Ostrów Wielkopolski” pochodzi od staropolskiego słowa „ostrów” 
czyli „wyspa” i przymiotnika „wielkopolski”. Jako miasto zostało wymienio-
ne w 1404 r. Do XVIII w. Ostrów nie rozwijał się, stanowiąc głównie ośrodek 
uprawy roli. Klęski żywiołowe i epidemie spowodowały dominację pobliskich 
Sulmierzyc, Odolanowa i Raszkowa. Z powodu chęci ograniczenia opłat po-
datkowych mieszczanie zrezygnowali z praw miejskich. Za sprawą prywatne-
go właściciela Ostrowa (w osobie Jana Przebendowskiego) ośrodek otrzymał 
ponownie prawa miejskie w 1714 r., dzięki którym szybko zaczął się rozwijać 
handel i rzemiosło. W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. miasto przeszło pod 
władanie pruskie. W latach 1807–1815 znajdowało się w granicach Księstwa 
Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim Ostrów ponownie wrócił w grani-
ce Prus. Miasto zostało wyzwolone 31 stycznia 1918 r. i weszło w skład pań-
stwa polskiego. W okresie II wojny światowej i okupacji Ostrów był istotnym 
ośrodkiem konspiracji. W dniu 25 stycznia 1945 r. żołnierze radzieccy 1 Frontu 
Ukraińskiego i oddziały Polskiej Ochotniczej Obrony Miasta wyzwoliły Ostrów.

Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym (m.in. naprawy 
taboru kolejowego) i węzłem kolejowym. 

Warto zobaczyć:

Wydarzenia: 
 – Festyn Miejski majOSTaszki
 – Konfrontacje Chopinowskie

 – Święto Miasta – Muzeum Jazz Festiwal
 – Bieg Republiki Ostrowskiej

 – Ostrowski ICEMAT Półmaraton 
zaliczany do Grand Prix Wielkopolski

– Łańcuch Herbowy 
miasta Ostrowa Wlkp.

tradycyjny turniej żużlowy 
o ponad 60. letniej tradycji

– układ urbanistyczny pochodzący 
z początku XVIII w., z zabudową z II 
poł. XIX w. i z I połowy XX w. (secesja, 
modernizm);

– ratusz (zaprojektowany w 1828 r. 
przez Johanna Heinricha Häber-
lina), przebudowywany w latach 
1862 i 1948 r., gdzie dziś mieści się 
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopol-
skiego oraz restauracja;

– kościół rzymskokatolicki NMP 
Królowej Polski, dawny ewangelic-
ki wzniesiony w latach 1777-1778 
o konstrukcji szachulcowej z baroko-
wym wnętrzem i dwiema kondygna-
cjami drewnianych empor, z 1855 r. 
oraz murowaną, neoromańską wieżą;

– neoromańską konkatedrę św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika; 

– modernistyczny kościół pw. 
św. Antoniego Padewskiego z lat 
1938–1947,

– synagogę w stylu neomauretań-
skim z lat 1857-1860 na obszarze 
dawnej dzielnicy żydowskiej,

– „Stary” cmentarz, jeden z najstar-
szych czynnych cmentarzy w Polsce, 

– zespół kamienic z XIX i XX w. 
reprezentujących różne formy 
eklektyzmu i historyzmu, secesję 
oraz modernizm,

– stół pierwszego burmistrza Stefana 
Rowińskiego w Rynku, projektu 
artystki Agnieszki Lisiak „Skórka”;

Męczennika. Podążamy dalej ok. 
100 m i skręcamy w prawo – do 
Parku Miejskiego. W części połu-
dniowej jest jeziorko i toalety. Jest 
to doskonałe miejsce do chwilo-
wego odpoczynku. Z parku wy-
chodzimy w części południowej 
(koło jeziorka) i skręcamy w pra-
wo w ul. Księdza Jana Kompałły. 
Polecamy przejść na lewą stronę 
i podążać ścieżką po plantach. Po 
drodze mijamy po lewej stronie bu-
dynek ZUS i po 250 m docieramy 
do Starego cmentarza (historyczna 
nekropolia). Z cmentarza wycho-
dzimy na zbieg ul. Wrocławskiej 
i Chopina (północno wschodni na-
rożnik) i podążamy ul. Wrocław-
ską ok. 350 m do Rynku, a następ-
nie ul. Raszkowską (ok. 500 m) na 
parking przy kościele. 

Informacja:
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Starotargowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp., 

tel. 62 736 28 17, info@turystyka.iostrow.com, www.turystyka.iostrow.com

– pomnik ks. kardynała Mieczysława 
Halki – Ledóchowskiego Prymasa Polski 
(plac przy konkatedrze); 

– Zespół witrażowy znajdujący w dawnym 
Gimnazjum Męskim (obecnie I Liceum 
Ogólnokształcące), powstał w II poł. lat 
80. XIX w. we wrocławskiej pracowni 
Edwarda Franka, witraże przedstawiają 
alegorie Pracy, Wiedzy i Sztuki;

– Park Miejski pomiędzy ulicami Piłsud-
skiego i aleją Powstańców Wielkopol-
skich, położony w centrum miasta, 
z amfi teatrem (liczne alejki piesze 
i rowerowe, staw z fontannami, miejsce 
koncertów plenerowych i festynów 
m.in. Festynu Miejskiego majOSTaszki).
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ANTONIN 
Dojazd: samochód, autobus

XVIII Trasa B ok. 1 km *
Spacer po założeniach pałacowo-ogrodowych w Antoninie polecamy 

rozpocząć z pałacowego parkingu. Jadąc z Ostrowa Wielkopolskiego par-
king mamy po prawej stronie (naprzeciwko jeziorka). Stąd – alejką – udaje-
my się do pałacu. Tu jest do pokonania kilka stopni, ale obsługa jest chętna 
do pomocy. W pałacu znajduje się restauracja. Polecamy zobaczyć bogato 
zdobione wnętrza. W latach 1827 i 1829 gościem A. Radziwiłła był Fryde-
ryk Chopin. Tu powstał utwór Polonez C-dur op.3 na fortepian i wioloncze-
lę. Na pamiątkę pobytu F. Chopina organizowane są różne koncerty i festi-
wale muzyczne, z których najważniejszy jest „Chopin w Barwach Jesieni”.

Koniecznie trzeba spędzić kilka chwil w części ogrodowej. Z pałacu mo-
żemy udać się nad jezioro. Wychodzimy na główną drogę (Ostrów Wielko-
polski – Oleśnica DK 11, 25) i skręcamy w prawo. W odległości 450 m (po 
lewej stronie) jest parking, restauracja i ośrodek sportów wodnych z plażą.

Informacja:
Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów, 

Antonin, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice, tel. 62 734 83 00, 
www.palacantonin.pl, recepcja@palacantonin.pl

Antonin to wieś w gminie Przygodzice, leżąca 
około 17 km na południe od Ostrowa Wielkopol-
skiego.

Leżąc na skraju Parku Krajobrazowego Doliny 
Baryczy, oferując kąpieliska i domki kempingo-
we, pełni on rolę ośrodka turystycznego. Przy 
pałacu zaczyna się teren rezerwatu przyrodni-
czego „Wydymacz”. Początkowo był on znany 
jako „Szperek”, a od XIX w. jako „Antonin” (na 
cześć Antoniego Radziwiłła). W Antoninie urodzili się: Władysław Wawrzy-
niak – dowódca I Pułku Piechoty Polskiej (Republika Ostrowska) oraz Frontu 
Południowego Powstania Wielkopolskiego oraz Krystian Niełacny, lekarz, 
działacz społeczny, regionalista.

Warto zobaczyć:
– pałac myśliwski zbudowany w latach 1822–1824 przez Karla Friedricha 

Schinkla (dla księcia Antoniego Radziwiłła);
– zespół ogrodowy przy pałacu;
– kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej (projektu Johanna Häberlina 

ucznia Karla Friedricha Schinkla), wybudowany w latach 1835-1838 jako 
kaplica grobowa Radziwiłłów, w stylu neoromańskim, we wnętrzu przy-
ozdobiony wspartymi na czterech marmurowych kolumnach trzema łu-
kami z białego marmuru, bogato ornamentowanymi dekoracją w stylu 
bizantyjskim, które zostały sprowadzone z Włoch;

– dwie późnogotyckie rzeźby św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 
(pochodzące z początku XVI w.);

– wykonane z gipsu popiersie zmarłej w 1834 r. Elizy Radziwiłłówny.

Wydarzenia: 
 – Ogólnopolski Rajd 
Jesień Chopinowska
 – Festiwal „Chopin 
w Barwach Jesieni”
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 732 00 40
www.powiatostrzeszowski.pl

Powiat leży w pasie Wzgórz Ostrzeszowskich i Wału Trzebickie-
go. Od zachodniej granicy powiatu (poprzez gminy Kobyla Góra, 
Ostrzeszów i Mikstat) rozciąga się pasmo wzniesień o wysokościach 
bezwzględnych przekraczających 200 m n.p.m. Wyznacza ono zasięg 
zlodowacenia środkowopolskiego i południową granicę Wielkopolski. 
Wzgórza Ostrzeszowskie stanowią wschodnią – najokazalszą – część 
Wału Trzebnickiego, a ich kulminację – Kobylą Górę (o wysokości 284 m 
n.p.m.) – uznaje się za najwyższy punkt Wielkopolski. Wschodnia część 
powiatu wchodzi w skład tzw. Kotliny Grabowskiej leżącej na Nizinie 
Południowo-Wielkopolskiej, z charakterystyczną Doliną Prosny. Z kolei 
południe powiatu – (gmina Doruchów) jest fragmentem subregionu – 
Wysoczyzny Wieruszowskiej. Pod względem hydrograficznym obszar 
powiatu należy do dorzecza górnej Baryczy oraz dorzecza Prosny, tylko 
jego niewielki (południowy) skraj należy do dorzecza Widawy. Przez 
teren powiatu przebiega linia kolejowa Poznań – Katowice. 

W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Grabów nad Pro-
sną, Mikstat, Ostrzeszów; gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla 
Góra, Kraszewice oraz miasta: Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego znajdują się rezerwaty przy-
rodnicze, krajobrazowe i geologiczne. Na tych obszarach ptaki mają 
swoje stanowiska lęgowe i żerowiska. . Żyje tu wiele gatunków drob-
nych ssaków, płazów i gadów oraz setki gatunków owadów. 

Inne ciekawostki przyrodnicze to najpiękniejsza paproć – (długosz 
królewski, pachnący storczyk podkolan), pierwiosnka, marzanka won-
na, bobrek, miodunka, rosiczka okrągłolistna, wełnianka, bagno zwy-
czajne. Bogactwo flory przyciąga wiele gatunków zwierząt (z jeleniem 
europejskim na czele). 

Pozostałościami bogatej historii tych ziem są liczne 
pałace, kościoły i pomniki.

Ostrzeszów

Informacja:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów,
tel. 62 732 06 00, www.wypocznijwostrzeszowie.plPowiat ostrzeszowski liczy ok. 55,5 tys. mieszkańców
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Dojazd: samochód, autobus

SPŁYW KAJAKOWY 

Grabów nad Prosną leży w Kotlinie Grabowskiej, będącej Pradoliną Prosny 
(należącej do Niziny Środkowo-Warciańskiej), położonej na pograniczu Wiel-
kopolski i Śląska. Miasto Grabów leży na wschodnim skraju Wzgórz Ostrze-
szowskich – części Wału Trzebnickiego, nad rzeką Prosną. Krzyżują się tu drogi 
wojewódzkie: 447 (Antonin – Grabów – Kraszewice); 449 (Ostrzeszów – Grabów 
– Błaszki), i 450 (Kalisz – Grabów – Wieruszów).

Grabów nad Prosną to miasto z bogatą historią i tradycją. We wczesnym 
średniowieczu była to wieś królewska, następnie gród i osada handlowa na Po-
grodziu. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Grabowie ( jako wsi królewskiej 
położonej nad Prosną) pochodzi z 1264 r. Jej dzierżawcą był wówczas wojewoda 
poznański Beniamin Zaremba. O zamku w Grabowie czytamy w dokumentach 
z 1366 r. Zapis nazwy „Grabów” – na oznaczenie zarówno osady, jak i zamku – 
pochodzi z 1391 r. Nazwa miasta wzięła się prawdopodobnie od jego położenia 
w grabowym lesie nad rzeką Prosną. 20 sierpnia 1416 r. w Wiślicy, na prośbę ów-
czesnego dziedzica (Marcina z Kalinowy Zaremby), kasztelana sieradzkiego, król 
Władysław Jagiełło nadał osadzie Grabów przywilej lokacyjny oparty na prawie 
magdeburskim, które dawało miastu spore możliwości samorządowe, oparte nie 
na zwyczajach (jak dotychczas), lecz urzędowych podstawach. 

Warto zobaczyć:

Trasa kajakowa rzeką Prosną jest jedną z najpiękniejszych tras wi-
dokowych, momentami i mającą znamiona rzeki górskiej. Sporo tu mean-
drów, zakoli i starorzeczy. Prosna niestety jest rzeką niedocenianą z punk-
tu widzenia turystycznego. Jej meandrujące koryto (zwłaszcza na odcinku 
od Grabowa nad Prosną do Kalisza) kryje ogromne walory naturalnego 
piękna. Z poziomu tafli wody, płynąc kajakiem, można podziwiać piękno 
natury i doznać niezapomnianych wrażeń. Ogromnym walorem rzeki Pro-
sny jest jej usytuowanie. Jest ona raczej bezpieczna i spokojna, lecz w ża-
den sposób nie należy jej lekceważyć. Woda jest żywiołem. Każda osoba 
niepełnosprawna ma obowiązek pływać kajakiem pod opieką opiekuna.

Całkowita długość trasy wynosi ok. 150 km i musi być podzielona na 
odcinki.

Propozycja tras: 

1. Grabów – Kania = czas spływu od 2.5 do 3 godzin (odległość około 12 km) 
2. Grabów – Przystajnia = od 4 – 5 godzin (odległość około 19 km)
3. Kania – Wielowieś = 3.5 – 4 godzin (odległość około 15 km)
4. Przystajnia – Wielowieś = 2 godziny (około 7 km)
5. Wielowieś – Ołobok (Sławin) = 2.5 do 3 godziny (około 10 km)
6. Grabów – Wielowieś = 6-7 godzin (około 26 km)
7. Grabów – Sławin = 10 godzin (około 36 km)

Informacja turystyczna:
PUH MOHIKAN Łukasz Ławrynowicz, ul. Ceglana 44, Wielowieś, 

63-405 Sieroszewice, tel. 501 080 348, prosna@kajakimohikan.pl
Zbigniew Muzalewski, ul. Warszawska 64/1a, 62-800 Kalisz, 
tel. 503 042 307, www.kajakiprosna.pl, kajakiprosna@wp.pl

– barokowy kościół pofranciszkański z 1642 r., 
główny ołtarz rokokowy (z lat 1751-1752) 
oraz sześć bocznych ołtarzy (z połowy 
XVIII w.) z barokowymi obrazami;

– klasztor pofranciszkański, barokowy 
(wzniesiony po 1642 r.) – obecnie biblioteka 
i Izba Pamiątek;

– barokowy kościół z lat 1622-1684, o układzie 
bazylikowym, trzynawowy;

– neogotycki kościół ewangelicki z 1887 r. 
(opuszczony, elementy wyposażenia 
zdemontowane);

– dawny dwór z XVIII/XIX w. (masywny, 
murowany budynek z wieżyczką pośrodku 
dachu, obecnie Urząd Miasta);

– zespół stacji kolejowej z 1910 r. (używana 
przez Kolej Drezynową „Grabowska Toczka”);

– grodzisko na lewym brzegu Prosny (miejsce 
dawnego zamku);

– krzyż Pawła Brylińskiego;
– Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 

Prosny i Kotlina Grabowska;
– Park Miejski (stare założenie parkowe – 

drzewa pomnikowe).

GRABÓW NAD PROSNĄ
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Dojazd: samochód, autobus

WYPOCZNIJ 
W OSTRZESZOWIE 

Spacer po Ostrzeszowie sugerujemy rozpocząć ze skrzyżowania 
ul. Sikorskiego i ul. Wąskiej (duży parking). Kierujemy się po łuku w lewo 
– na ul. Farną. Po 100 m (po prawej stronie) mamy kościół pw. NMP 
Wniebowziętej. Skręcając w prawo w ul. Kolejową i św. Mikołaja mo-
glibyśmy dojść do drewnianego kościółka pw. Św. Mikołaja (ok. 350 m). 
My skręcamy jednak w lewo – do Rynku. Centralnym punktem Ostrze-
szowa jest nieduży, ale malowniczy, rynek czworoboczny (o 7 wlotach 
ulicznych). Pośrodku placu stoi ratusz, a w nim znajduje się siedziba 
Muzeum Regionalnego oraz Urząd Stanu Cywilnego. Z Rynku idziemy 
wyjściem północnym – na ul. Powstańców Wielkopolskich i skręcamy 
w lewo – w ul. Zamkową. Po naszej prawej stronie stoi Baszta Kazimie-
rzowska, z punktem widokowym i kawiarnią. Idziemy ul. Zamkową 
ok. 300 m. Po drodze (po prawej stronie) mijamy kościół pw. Chrystusa 
Króla, a po lewej Park Miejski, a dalej znajduje się Urząd Miasta i Staro-
stwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Skręcamy w ul. 21 Stycznia, następ-

Informacja turystyczna:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów,
tel. 62 732 06 00, www.wypocznijwostrzeszowie.pl

Ostrzeszów położony jest w południowej części Wielkopolski, na pograni-
czu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej. Naturalną granicą tych nizin jest Wał 
Trzebnicki, w skład którego wchodzą Wzgórza Ostrzeszowskie.

Ponad połowę obszaru gminy pokrywają wzgórza morenowe. Na wzgórzach, 
wśród lasów i łąk, liczne malownicze źródła dają początek licznym strumieniom. 
Wśród zbiorników wodnych dominują sztuczne stawy, powstałe w wyniku gospo-
darczej działalności człowieka. Rejon Wzgórz Ostrzeszowskich charakteryzuje się 
zróżnicowaną rzeźbą terenu pochodzenia polodowcowego. Najwyższym wznie-
sieniem na terenie gminy jest wzgórze „Bałczyna” o wysokości 278 m. n.p.m. (na 
szczycie stoi stół a na nim zegar słoneczny, ławeczki i pomnik z krzyżem). Pomnik 
postawiony został z inicjatywy harcerzy 9 maja 1970 r. Poświęcony jest (jak głosi 
napis na tablicy) „Wrześniowym obrońcom 1939 i zdobywcom Berlina 9.05.1945 r.”

Pierwsze wzmianki o Ostrzeszowie pochodzą z 1283 r. Było to miasto kró-
lewskie położone na szlaku handlowym Wrocław – Kalisz – Toruń. Ostrzeszów 
został założony jako gród o charakterze obronnym na granicy ze Śląskiem. Prawa 
miejskie otrzymał w latach 1261–1283. W XIV w. wzniesiono tu zamek i otoczono 
miasto murami. W XVI-XVIII w. Ostrzeszów było starostwem grodowym, siedzibą 
powiatu, a w okresie od końca XIV w. do rozbiorów – także miejscem zbierania 
się sądów szlacheckich (ziemskich i grodzkich). W 1656 r. Szwedzi spalili ówczesny 
drewniany klasztor Bernardynów. Nie udało się im jednak zdobyć zamku w ca-
łości, gdyż obrońcy wysadzili go w powietrze. W latach 1793–1806 i 1815–1918 
Ostrzeszów był pod panowaniem pruskim. 1 września 1939 r. wkroczyły do 
Ostrzeszowa wojska niemieckie. Rozpoczął się terror, zsyłki do obozów, wysie-
dlenia i rozstrzeliwanie ludności polskiej. Ostrzeszów stał się miastem za drutami. 
W stalagu i ofl agu więziono 100 tys. więźniów i jeńców różnych narodowości. 21 
stycznia 1945 r. Ostrzeszów wyzwoliła Armia Czerwona (I Front Ukraiński).

Dzisiejszy Ostrzeszów liczy ok. 15 tys. mieszkańców i staje się znaczącym 
ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego, metalowego, ceramicznego, meblo-
wego, centrum usług budowlano – montażowych, przetwórstwa spożywczego 
a także rzemiosła o wielowiekowej tradycji.

Warto zobaczyć:
– pięciokondygnacyjną basztę 

Kazimierzowską (24 m wieża 
wzniesiona z cegły na planie 
kwadratu) oraz pozostałości po zamku 
kazimierzowskim z I poł. XIV w.;

– klasycystyczny ratusz z 1840 r., – 
obecnie Muzeum Regionalne im. 
Władysława Golusa;

– pobernardyński kościół i klasztor 
Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie 

z połowy XVII w., muzeum 
przyklasztorne

– kościół fi lialny pw. św. Mikołaja 
(drewniana budowla o konstrukcji 
zrębowej została wzniesiona 
w 1758 r.);

– kościół farny pw. Najświętszej Ma-
rii Panny Wniebowziętej z XIV w.;

– kościół pw. Chrystusa Króla; 
– kościół św. Wawrzyńca z 1820 r.

Wydarzenia: 
 – Cross Ostrzeszowski

 – Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Wiedeńskiej

 – Dni Ziemi Ostrzeszowskiej

 – Ogólnopolski Festiwal 
Pasztetników i Potraw z Gęsi

nie idziemy ul. Piastowską. Mając park 
po lewej stronie, a szkołę po prawej, po-
dążamy do pl. Borek (ok. 350 m). Dalej 
kierujemy się ul. Piekary do ul. Zamko-
wej i następnie ul. Powstańców Wielko-
polskich przez Rynek i dalej ul. Gene-
rała W. Sikorskiego – do parkingu (na 
ul. Wąską).

OSTRZESZÓW
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

w Pile 
al. Niepodległości 33/35 
64-820 Piła 
tel. 67 210 93 10 
www.powiat.pila.pl

Powiat pilski położony jest w północnej części województwa 
wielkopolskiego. 

Południową granicę powiatu wytycza rzeka Noteć, płynąca sze-
roką doliną, której krawędź stanowią wzgórza morenowe. 

Powiat zajmuje powierzchnię 1268 km2. Należy do niego 9 gmin: 
jedna miejska – Piła; cztery miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wy-
rzysk i Wysoka oraz cztery wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miastecz-
ko Krajeńskie i Szydłowo.

Powiat obejmuje jeden z najpiękniejszych obszarów północnej Wiel-
kopolski. Spotkać tu można wiele czystych jezior, urokliwe rzeki, wspa-
niałe lasy i niezwykłą Dolinę Noteci. Wśród tych krajobrazów wznoszą 
się miasta i wsie, które szczycą się bogatą historią. Tysiąc lat temu dolina 
Noteci była naturalną granicą dzielącą terytoria słowiańskich plemion 
(Polan i Pomorzan). Wzdłuż rzeki istniała linia grodów warownych: 
Santok, Drezdenko, Wieleń, Czarnków, Ujście i Nakło. Pomorze zostało 
przyłączone do Polski za Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Powiat pilski szczyci się nowoczesnym przemysłem i dobrym rol-
nictwem. Ukształtowanie terenu, lasy i liczne jeziora sprzyjają upra-
wianiu turystyki aktywnej.

Piła

Informacja:
Informacja Turystyczna - Regionalne Centrum Kultury – 

Fabryka Emocji*, Plac Staszica 1, 64-920 Piła, 
tel. 67 210 50 04, fax 67 210 50 02, sekretariat@rck.pila.plPowiat pilski liczy ok.138,1 tys. mieszkańców



POWIAT PILSKI OD PARKU STASZICA 
DO PARKU NA WYSPIE 
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PIŁA
Dojazd: samochód, autobus, kolej 

XX Trasa A ok. 3,6 km *

Spacer po Pile rozpoczynamy z ul. Dzieci Polskich przy restau-
racji i parkingu nieopodal wejścia do Parku Miejskiego im. S. Staszica. 
Polecamy przespacerować się po parku. To piękne i zadbane miejsce – 
szczególnie wskazane do wypoczynku. W parku znajduje się żelazna 
altana z 1904 roku, usytuowana nad parkowym stawem. Uroku miejscu 
dodają mostki z kutymi poręczami, pergole oraz przepływające potoki 
i nowa fontanna. Z parku wychodzimy na ul. Dzieci Polskich i skręcamy 
w prawo. Przecinamy al. Wojska Polskiego i idziemy dalej ul. S. Okrzei 
– aż do ul. W. Sikorskiego, a następnie skręcamy w lewo (ok. 300 m). Po 
100 m skręcamy w ul. Św. Jana Bosko i po dalszych 100 m jesteśmy przy 
kościele pw. Świętej Rodziny. Obchodzimy kościół i wychodzimy na 
ul. J. Kilińskiego, gdzie skręcamy w lewo. Po 200 m dochodzimy do ul. 
Bohaterów Stalingradu i skręcamy w prawo – na pl. Zwycięstwa. Znaj-
duje się tu pomnik Jana Pawła II i pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. 
Stąd idziemy dalej prosto, przecinamy al. Piastów i – koło Hotelu Gro-
mada wchodzimy na ul. M. Konopnickiej. Dalej prosto, po czym skrę-
camy w lewo na ul. 11 Listopada. Przed mostem na Gwdzie proponuje-
my zejść w prawo na Bulwar Chattelerault i podążać ok. 250 m wzdłuż 
rzeki (do kolejnej kładki nad Gwdą). Przechodzimy most i za mostem 
skręcamy znów na Bulwar Chattelerault w lewo. Po 300 m po prawej 
stronie mamy kościół pw. św. Stanisława Kostki. Przechodzimy przez 
teren kościoła i wychodzimy na ul. Browarną. Tu skręcamy w lewo i po 
100 m jesteśmy przy domu S. Staszica (muzeum). Kontynuujemy spacer 
idąc dalej prosto ul. Browarną. Przecinamy ul. 11 Listopada i po prawej 
mijamy w pierwszej willi Muzeum Okręgowe im. Stanisław Staszica, 
obok bank i sklep. Dochodzimy do al. Jana Pawła II i ronda. Przecinamy 
aleję na pasach i skręcamy w prawo (ok. 50 m), po czym w lewo na most 
(przed mostem po lewej stronie restauracja). Kierujemy się do Parku na 
Wyspie. To kolejne miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Informacja:
Informacja Turystyczna - Regionalne Centrum Kultury – 

Fabryka Emocji*, Plac Staszica 1, 64-920 Piła, 
tel. 67 210 50 04, fax 67 210 50 02, sekretariat@rck.pila.pl

Piła położona jest w Dolinie Gwdy (nad rzeką Gwdą – 11 km powyżej jej uj-
ścia do Noteci), na pograniczu: Pojezierza Wałeckiego, Wysoczyzny Krajeńskiej 
i Doliny Noteci. Piła wyrosła ze starej osady handlowej położonej wśród lasów 
nad rzeką Gwdą. Prawa miejskie otrzymała w XV w., zostało to potwierdzone 
w 1513 r. przez króla Zygmunta Starego. W latach 1626 i 1834 była nawiedzana 
przez wielkie pożary, a w 1655 r. i I poł. XVIII w. zajęta i zniszczona przez wojska 
szwedzkie. Od początku XVII w. do początku XIX w. stanowiła liczący się ośro-
dek sukiennictwa, a od końca XVIII w. – jedwabnictwa. W 1755 r. w Pile urodził 
się Stanisław Staszic. Ten zasłużony przedstawiciel oświecenia (ksiądz, pisarz, 
mąż stanu i fi lozof), zasłynął jako geolog – twórca geologicznej mapy Polski. 
Był inicjatorem budowy kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W czasie 
II wojny światowej miasto Piła stało się miejscem ewakuacji ludności niemiec-
kiej z bombardowanych przez aliantów przemysłowych okręgów Rzeszy. Na 
początku 1945 r. Piła została ogłoszona miastem – twierdzą, wchodząc w skład 
umocnień Wału Pomorskiego. W wyniku ciężkich walk, Piła legła w gruzach. 
Była to ostatnia straszliwa klęska w dziejach miasta. Odbudowa, początkowo 
powolna, na szerszą skalę prowadzona była od lat 60-tych XX w.

Dziś jest to dynamicznie rozwijające się miasto, dla ludzi w każdym wieku. 
Tereny rekreacyjne miasta stanowią doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu. 

Tereny zielone zajmują około 60% po-
wierzchni Piły. W granicach miasta znajduje się 
8 jezior naturalnych i jeden zbiornik sztuczny 
(Zalew Koszycki). Największym jeziorem jest 
Jezioro Płotki o krystalicznie czystej wodzie. 
Na jego terenie znajduje się podwodny park 
dinozaurów. Pasjonaci nurkowania mogą 
skorzystać z znajdującej się tam bazy, która 
organizuje również nurkowanie dla osób nie-
pełnosprawnych. Pilskie Parki w tym ponad 
100-letni Park Miejski im. Stanisława Staszica 
oraz Park na Wyspie są miejscem spotkań, kon-
certów czy aktywnego wypoczynku i cieszą się 
zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta 
i turystów. Piłę można również zwiedzać z per-
spektywy rzeki. W okresie letnim po Gwdzie 
pływa tramwaj wodny – Gordalina. Piła to 
także idealne miejsce dla miłośników przyro-
dy. Wśród najbardziej istotnych rezerwatów 
i obszarów chronionych wymienić należy: re-
zerwat krajobrazowy „Kuźnik”, rezerwat przy-
rody „Nietoperze w Starym Browarze”, Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci”, ob-
szar specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Puszcza 
nad Gwdą”, specjalny obszar ochrony siedlisk 
(SOO) „Ostoja Pilska”, specjalny obszar ochro-
ny siedlisk (SOO) „Dolina Noteci”.

Wydarzenia: 
– Międzynarodowy Półmaraton 

Philips’a
– Ogólnopolski Festiwal Teatrów 

Rodzinnych „Teatr – pasja rodzinna”
– Międzynarodowy Festiwal 

Folklorystyczny 
„Bukowińskie Spotkania”

– Teatry Światła
– Festiwal „Blues Express”

– „Music Festival & Master Class”
– Parkowe spotkania 

– Ogólnopolski Turniej Tańca 
„Rytm ulicy” 

– Krajowa Wystawa Miasto Ogród
„Agrotargi”

– „Pilska Masa Krytyczna Kajakarzy”
– Regaty „Smoczych Łodzi”
– Regaty Żeglarskie w klasie 

Optimist – o Puchar Grodu Staszica

Wyspę opuszczamy pół-
nocno zachodnim mostem 
i skręcamy w lewo, pomiędzy 
budynkami Starostwa Po-
wiatowego i wychodzimy na 
al. Niepodległości. Tu skręca-
my w lewo, a po 70 m w pra-
wo – w ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki , która przechodzi 
w ul. Dzieci Polskich i wiedzie 
na parkingu. 
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PIŁA Warto zobaczyć:

Dojazd: samochód, autobus, kolej 

XX Trasa A ok. 3,6 km *

– dom, w którym urodził się Stanisław Staszic, z ok. połowy XVIII w., 
zbudowany z muru pruskiego, obecnie Muzeum Stanisława Staszica;

– dawny arsenał Landwehry z lat 1843-1844;
– kasyno ofi cerskie z ok. 1914 r. (obecnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa);
– zespół budynków przy pl. Staszica (z lat 1926-1930) – modernistyczny gmach 

władz dawnej rejencji pilskiej (obecnie Szkoła Policji);
– dawny teatr odbudowany w 1960 r., obecnie Regionalne Centrum Kultury – 

Fabryka Emocji;
– konsystorz ewangelicki i urząd finansowy (obecnie budynki firmy Exalo 

Drilling S.A.);
– neogotycki budynek seminarium nauczycielskiego z lat 1902-1904;
– modernistyczny budynek gimnazjum im. von Steina z 1931 r.; 
– fragment budynku dawnej poczty z lat 1893-1895 – w stylu neorenesansu 

niemieckiego;
– dworzec kolejowy z lat 1870-1873, przebudowany w 1876 r., odnowiony 

w latach 2014-2015; 
– Parowozownia Piła wybudowana w latach 1870-1874 – zwana Okrąglakiem;
– klasycystyczny budynek loży masońskiej z połowy XIX w. (obecnie Wyższa 

Szkoła Gospodarki, najstarszy zachowany budynek w mieście);
– neogotycki instytut głuchoniemych z ok. 1870 r., (obecnie fragment Szkoły 

Podstawowej nr 5);
– Nowy Dom Strzelecki z 1896, o konstrukcji z muru pruskiego; 
– budynek z 1928 r., w którym w latach 1928-1934 mieścił się konsulat polski;
– budynek z ok. 1875 r., w którym w latach 1934-1939 mieścił się konsulat 

polski (obecnie znajduje się tutaj Muzeum Okręgowe z pamiątkową tablicą 
upamiętniającą siedzibę konsulatu polskiego);

– kasyno ofi cerskie z końca 
XIX w. (obecnie Invest Bank);

– na wschodnich obrzeżach 
miasta schrony bojowe z lat 
1939-1944, fragment umoc-
nień Wału Pomorskiego;

– kamienice z przełomu XIX 
i XX w. (m.in. przy ul. 14 Lute-
go, Ludowej, Roosevelta, Byd-
goskiej, 11 Listopada, Buczka, 
Okrzei, Kilińskiego, Kolbego, 
Popiełuszki);

– na przedmieściu Motylewo 
kilka chałup wiejskich z XIX w.

OD PARKU STASZICA 
DO PARKU NA WYSPIE 

Informacja:
Informacja Turystyczna - Regionalne Centrum Kultury – 

Fabryka Emocji*, Plac Staszica 1, 64-920 Piła, 
tel. 67 210 50 04, fax 67 210 50 02, sekretariat@rck.pila.pl



POWIAT PILSKI SPŁYW KAJAKOWY 
RZEKĄ GWDĄ 
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Dojazd: samochód, autobus, kolej 

XX Trasa B ok. 1,2,3,4,5 dni ***
Rzeka Gwda to prawy, największy, dopływ Noteci, płynący na 

pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego w Dolinie 
Gwdy. Spływy kajakowe Gwdą można rozpocząć nad Jeziorem Studnica 
w Drężnie, gdzie kajaki woduje się przy stanicy harcerskiej. Szlak Gwdy 
jest pełen niespodzianek i uroku. Podczas spływów kajakowych Gwdą, 
spotkać się możemy z ogromną różnorodnością krajobrazu i przyrody – 
pola i łąki równiny sandrowej, bór sosnowy z piętrzącymi się nad wodą 
zalesionymi wzgórzami, często fantazyjne kształty linii brzegowej, 
skarpy, liczne odnogi rzeczne. Strefa lasów towarzysząca rzece nazy-
wana jest Puszczą nad Gwdą. Żyje tu dorodna zwierzyna, m.in. dziki, 
sarny, jelenie i bobry. Występują tu również głuszce, żurawie i czaple, 
a z ryb rzadkie głowacice, pstrągi i lipienie.

Na szlaku Gwdy są odcinki z szybkim nurtem, jak i rozlewiska, czy 
duże i małe jeziora (J. Wielimie mimo, że płytkie dość niebezpieczne 
ze względu na wysokie fale w dni wietrzne). Prawdziwą przygodą jest 
pokonywanie długich i licznych bystrzy na przełomie za Płytnicą. Pły-
nąc kajakiem Gwdą napotykamy na ziemne zapory małych elektrow-
ni wodnych i zbiorników retencyjnych. Czynią one ten malowniczy 
i atrakcyjny szlak nieco uciążliwym, gdyż stojąca przed zaporami woda 
zmusza do większego wysiłku i przenoszenia kajaków. Na całej długości 
rzeki jest 13 stałych przenosek, m.in.: „Podgaje” w Podgajach, „Jastro-
wie” w Jastrowiu, „Ptusza” w Ptuszy, „Tarnowski Młyn” w Tarnówce, 
„Dobrzyca” w Dobrzycy, „Koszyce” w Pile – Koszycach.

Środkowy odcinek pradoliny posiekany jest dopływami, które rów-
nież są atrakcyjnymi szlakami kajakowymi. Należą do nich: Czernica 
z Białą, Szczyra, Debrzynka, Płytnica, Rurzyca, Piława z Dobrzycą 
i Głomia.

Długość szlaku: 136 km, Średni spadek: 
0,8 ‰, Średni przepływ:   27,2 m3/s.  

Proponowane odcinki dzienne:
1 etap: Drężno – Spore 14 km
2 etap: Spore – Gołębiewo 22 km
3 etap: Gołębiewo – Lędyczek 20 km
4 etap: Lędyczek – Zapora 

 Jastrowska 17 km
5 etap: Zapora Jastrowska – 

 Krępsko 25 km
6 etap: Krępsko – Piła 20 km
7 etap: Piła – Ujście 18 km

Informacja:
„Kajaczki” Marek Krzemiński, 64-930 Krępsko, 

przy trasie Piła-Koszalin, tel. 790 220 914, www.kajaczki.com
Krzysztof Stadnik, ul. Bydgoska 28/3, 64-920 Piła, tel: 508 285 883, 

www.kajaczki.pila.pl, kajaczki.pila@vp.pl
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Powiat położony jest w południowo-wschodniej części Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na Wysoczyźnie Kaliskiej, która swą rzeźbę terenu 
zawdzięcza działaniu lądolodu, którego pozostałością są liczne głazy na-
rzutowe (np. w lesie k. Gołuchowa).

Powiat obejmuje: Miasto i Gminę Pleszew, Miasto i Gminę Dobrzyca 
oraz gminy: Chocz, Czermin, Gizałki, Gołuchów. Główną rzeką prze-
pływającą przez Powiat jest rzeka Prosna, której dolina rozgranicza 
Wysoczyznę Leszczyńską i bardziej wyniesioną Wysoczyznę Kaliską. 
Południowo-zachodnią część Powiatu przecina rzeka Lutynia (będąca 
lewym dopływem Warty).

Zalesienie Powiatu Pleszewskiego wynosi ok. 19% powierzchni użyt-
kowej. Na południowy wschód od doliny Prosny, w Kotlinie Pyzderskiej, 
na jałowych i wydmowych piaskach terasy środkowej, występują bory 
sosnowe. Oprócz sosny występuje tutaj: świerk, dąb, olsza, jesion, grab 
i inne drzewa liściaste. Najciekawszym pod względem florystycznym 
jest las położony na południe od Taczanowa, w którym można spotkać 
szereg roślin chronionych: kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, rosiczka 
okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko itp. Krajobraz uzupełniają parki 
dworskie, z których najpiękniejsze znajdują się w Gołuchowie i Dobrzy-
cy. Ogółem na terenie Powiatu znajdują się 73 pomniki przyrody. 

Gospodarka powiatu oparta jest na rolnictwie i prze-
twórstwie rolnospożywczym.

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie
ul. Poznańska 79 
63-300 Pleszew 
tel. 62 742 96 52 
www.powiatpleszewski.pl

Pleszew

Informacja turystyczna:
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, 

tel. 62 742 83 00, www.pleszew.plPowiat pleszewski liczy ok. 63,3 tys. mieszkańców



POWIAT PLESZEWSKI
MIASTO OTWARTE 
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PLESZEW
Dojazd: samochód, autobus

XXI Trasa A ok. 1,1 km *

Spacer po Pleszewie sugerujemy rozpocząć z pl. Kościelnego 
(miejsca parkingowe). Stąd do Rynku już tylko „krok”. W ratuszu mieści 
się Urząd Miejski (WC). Dalej podążamy ul. Poznańską ok. 300 m i skrę-
camy w lewo w ul. Bogusza. Po 150 m docieramy do Parku Miejskiego. 
Park Miejski ukształtowany został wg projektu Ignacego Piątkowskiego 
w latach 1934 – 1935, w miejscu ogrodu użytkowego zwanego „zamko-
wym” lub „miejskim”. Obecnie zajmuje powierzchnię 2,36 ha. Prawdo-
podobnie tu stał średniowieczny, drewniany dwór dziedziców Pleszewa, 
a między XVI w. a XVIII w. ich murowany zamek. W parku jest staw 
z wysepką, plac zabaw i kilka rzeźb . Z parku wychodzimy na ul. Ogro-
dową i skręcamy w lewo (przy szkole). Po chwili docieramy na pl. Ko-
ściuszki, tam skręcamy w prawo, ulicą Zamkową docieramy do Rynku. 
Stąd (po przekątnej) pozostało 100 m do parkingu przy pl. Kościelnym.

Pleszew położony jest na Wysoczyźnie Kaliskiej 
pomiędzy Jarocinem a Kaliszem.

Najstarsze ślady bytności ludzi w okolicach 
Pleszewa pochodzą z ok. 8300 r. p.n.e. i są udokumentowane archeologicznie, 
natomiast początki stałych osad sięgają IX w. p.n.e. Świadczą o tym liczne 
stanowiska archeologiczne na terenie miasta i w jego okolicy. 

Pleszew po raz pierwszy został wymieniony jako miasto w dyplomie 
księcia Przemysła II z 2 X 1283 r., w którym „civitas Plessow” poddano 
jurysdykcji kaliskiej. Było to miasto prywatne, a pierwszym jego właścicielem 
był odnotowany w 1395 r. kasztelan ksiąski Filip z Cielczy. Przywilej króla Jana 
Olbrachta z 1493 r. zezwalał na cotygodniowe targi oraz na dwa jarmarki 
w roku: na św. Floriana i św. Jana Chrzciciela. Na początku XVI w. w mieście 
działały cechy i liczni rzemieślnicy. W okresie reformacji miasto było 
ośrodkiem protestantyzmu. W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski Pleszew 
znalazł się w zaborze pruskim. Wybuch pożaru 9 czerwca 1806 r. zniszczył 2/3 
miasta – w tym kościół i ratusz. W 1807 r. Pleszew znalazł się w departamencie 
kaliskim Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. znów 
powrócił pod zabór pruski. Druga połowa XIX w. to rozwój gospodarczy 
Pleszewa. Pleszewianie aktywnie uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim. 
W październiku 1939 r. pojawiła się tu organizacja Związku Walki Zbrojnej 
(później Armii Krajowej). Pleszew został wyzwolony 24 I 1945 r. w wyniku 
ofensywy Armii Czerwonej. W 1983 r. obchodzono uroczystość 700-lecia 
Pleszewa. Z tej okazji zakończono kilka inwestycji, uruchomiono komunikację 
miejską, otwarto muzeum.

Warto zobaczyć:
– Rynek z tzw. turbinowym układem 

wychodzących ulic i zabytkową, 
przeważnie dwupiętrową zabudo-
wą mieszkalną z XIX w.;

– ratusz z 1835 r., kryty naczółko-
wym dachem;

– kościół Ścięcia św. Jana z 1816 r., 
– kościół św. Floriana (z prezbite-

rium gotyckim z XV/XVI w., nawa 
drewniana z 1745 r., barokowe 
wyposażenie wnętrza, dwie rzeźby 
późnogotyckie);

– ewangelicko-augsburski kościół 
Zbawiciela z połowy XIX w.;

– liczne miejsca martyrologii. Informacja:
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 742 83 00, 
www.pleszew.pl

Wydarzenia:
– Street Soccer Pleszew

– Rajd Pojazdów Zabytkowych
– Red Smoke Festival

– Korona Wielkopolski 
w Nordic Walking 

i Biegach Przełajowych
– Bieg Przemysława w ramach 
Wielkopolskiej Ligi Biegowej
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POWIAT POZNAŃSKI TRASA XXII
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Powiat poznański tworzy 17 gmin otaczających miasto Poznań pier-
ścieniem o szerokości około 25 km. Jest to największy powiat w woje-
wództwie wielkopolskim. 

Obszar powiatu poznańskiego pokryty jest stosunkowo gęstą siecią 
dróg kolejowych i drogowych, o dużym znaczeniu dla transportu pa-
sażerskiego i towarowego. Szlaki: Poznań – Berlin, Gdynia, Warszawa, 
Katowice, Kraków, Wrocław mają znaczenie międzynarodowe. Powiat 
ma charakter rolniczo – usługowo – przemysłowy. Przebiegają tędy tra-
sy turystyczne: Szlak Piastowski, Szlak Romański, Trasa Kórnicka oraz 
Wielkopolska Droga św. Jakuba. Wokół stolicy Wielkopolski wytyczo-
no tzw. „Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania” połączony z centrum 
miasta siedmioma szlakami dojazdowymi, które prowadzą m.in. przez 
Wielkopolski Park Narodowy, Puszczę Zielonka i Park Krajobrazowy 
„Promno”. Ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane nad jeziorami (m.in.
nad Jeziorem Bnińskim, Dymaczewskim, Kołatkowskim czy Kamiń-
skim) zapraszają miłośników turystyki konnej i aktywnej.

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 
tel. 61 8410 500 
www.powiat.poznan.pl

Poznań

Informacja turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej ****, Stary Rynek 59/60, 

61-772 Poznań, tel. 61 852 61 56, it@cim.poznan.plPowiat poznański liczy ok. 355,8 tys. mieszkańców
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SZRENIAWA
Dojazd: samochód, autobus

XXII Trasa A ok. 0,6 km *

Szreniawa położona jest na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Ciekawą opcją jest dojazd rowerem, wózkiem lub Handbikiem z Poznania. 
Oczywiście odradzamy podróż jednośladem wzdłuż ruchliwej krajowej DK5 
– znacznie przyjemniej jest dojechać z Poznania np. przez Puszczykowo i lasy 
WPN. W parku rowerem wolno się przemieszczać wszystkimi szlakami oraz 
drogami publicznymi, leśnymi i polnymi. 

Jadąc z Poznania drogą nr 5 (E 261) skręcamy w ul. Dworcową. Po 
300 m po lewej stronie jest duży parking. Wejście do muzeum znajdu-
je się naprzeciwko.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych odrodziła się idea utworze-
nia muzeum rolnictwa. W 1959 r. Ministerstwo Rolnictwa podjęło 
uchwałę o utworzeniu Muzeum Rolnictwa o zasięgu krajowym, któ-
rego głównym celem miała być dydaktyka. W 1960 r. prof. Witold 
Pruski (późniejszy przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie) sformułował założenia nowej instytucji. W 1963 r. 
stwierdzono, że siedziba muzeum znajdować się będzie w Szreniawie 
– miejscowości przylegającej do Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i należącej do Kombinatu PGR w Konarzewie. Otwarcie placówki na-
stąpiło 29 sierpnia 1964 r. Dnia 2 kwietnia 1975 r. muzeum otrzymało 
status muzeum narodowego. 

Muzeum stara się obecnie połączyć w swojej ofercie wartości eduka-
cyjne i rekreacyjne. W tym celu podejmuje działania, które skupiają się 
na „ożywianiu” obiektów oraz osadzaniu ich w naturalnym kontekście. 
Zwiedzający dopiero wtedy w pełni zrozumie, czym jest dany obiekt, 
kiedy „przemówi on do niego” w konkretnym zastosowaniu. Temu słu-
ży interaktywność ekspozycji oraz pokazy muzealne, które niewątpli-
wie pogłębiają atrakcyjność przekazu. Pierwsze próby interaktywnego 
upowszechniania zbiorów poczyniono we wrześniu 2000 r. Na terenie 
podwórza folwarcznego w Szreniawie przeprowadzono interaktywne 
pokazy prezentujące techniki omłotów, czyszczenia i przemiału ziarna.

W ostatnich latach przeprowadzono rewitalizację i adaptację (do 
celów muzealnych) zabytkowego założenia pałacowo-folwarcznego 
w Szreniawie oddając do dyspozycji zwiedzających nowe wystawy sta-
łe. W latach 2008-2010 przeprowadzono rewaloryzację Pałacu w Szre-
niawie, a w latach 2009-2011 rewaloryzację historycznego założenia 
parkowego. Zbiory w Muzeum obejmują: narzędzia i maszyny rolni-
cze, gleboznawstwo, meliorację i torfiarstwo, chów i hodowlę zwierząt 
(m.in. owadów użytkowych), przetwórstwo, transport, sztukę ludową, 
rzemiosło wiejskie i inne.

W związku z tym, że muzeum ma wiele wystaw tematycznych, 
warto przy kasie pobrać plan zwiedzania obiektów i poszczególnych 
części. Muzeum w plenerze dostępne w całości dla w-skersów i częścio-
wo w obiektach wewnątrz.

Informacja turystyczna:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 

w Szreniawie, tel. 61 810 76 29, 
www.muzeum-szreniawa.pl, imprezy.widz@muzeum-szreniawa.pl
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KÓRNIK
Dojazd: samochód, autobus

XXII Trasa B ok. 5,5 km ** Z KÓRNIKA DO BNINA 
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Kórnik leży w środkowej części Wielkopolski, na Pojezierzu Wielkopolskim. 
Od północy gmina sąsiaduje z miastem Poznań (20 km). Kórnik w średniowieczu 
położony był na jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych (z Poznania na 
Śląsk). Miasto stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. 

Gmina Kórnik obfi tuje w liczne relikty zamierzchłej przeszłości. Badania 
wykopaliskowe prowadzone w różnych punktach wykazały, że w okolicach jezior, 
przez kilkadziesiąt stuleci, intensywnie rozwijało się osadnictwo. Najstarsze ślady 
pobytu człowieka na tych terenach pochodzą z V tysiąclecia p.n.e. Do rozkwitu 
osadnictwa doszło około 1300 r. p.n.e. w związku z rozwojem kultury łużyckiej. 
Na początku epoki żelaza, na Półwyspie Szyja (Jez. Bnińskie), powstała jedna 
z większych osad obronnych w Wielkopolsce. W następnych wiekach liczba osad 
i zamieszkującej w nich ludności zwiększała się. W połowie X w. istniały osady 
w: Biernatkach, Błażejewie, Bninie i Kórniku. Za panowania Mieszka I na Półwyspie 
Szyja założono obronny gród i podgrodzie. W XIII w., na terenach obecnego Bnina 
zaczęły powstawać zalążki miasta – już od 1232 r. mówi się o kasztelanach bnińskich 
i rodzie Łodziów. Około 1390 r. Władysław Jagiełło nadał sąsiedniemu Bninowi prawa 
miejskie, a ok. 1450 r. nastąpiła lokacja Kórnika na prawie magdeburskim. W 1676 r. 
majątek kórnicki został kupiony przez Działyńskich, którzy władali nim przez 
dwa stulecia. W tym okresie nastąpił rozkwit rezydencji, miasta oraz okolicznych 
wiosek. Od 1793 r. Wielkopolska należała do zaboru pruskiego. W dwudziestoleciu 
międzywojennym Kórnik i Bnin zamieszkane były przez ludność polską, niemiecką 
i żydowską. II wojna światowa oszczędziła miasto i założenia pałacowe. Współcześnie 
miasto Kórnik jest atrakcyjnym miejscem dla turystów i inwestorów.

Warto zobaczyć:

Informacja:
Urząd Miejski w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 

tel. 61 817 04 11, www.kornik.pl

– Zamek w Kórniku z okresu średniowie-
cza, do dziś zachowały się stare mury 
i piwnice obiektu, w XVI w. zamek roz-
budowano, a w XVIII w. przebudowa-
no na barokowy pałac, dziś muzeum;

– ratusz zbudowany w stylu neobaroko-
wym w XIX w., na mansardowym dachu 
wieżyczka zwieńczona hełmem z iglicą ;

– Rynek z XV-wiecznym układem ulic 
(kamienice otaczające rynek pocho-
dzą z XVIII i XIX w.);

– budynek starej poczty z XVIII w.;
– kościół parafi alny pw. Wszystkich 
Świętych, gotycki z neogotycką fasa-
dą wzniesiony ok. 1437 r., murowany 
z cegły, otoczony murem z dwiema 
dzwonnicami;

– barokowe ofi cyny z połowy XVIII w.;
– „Ucho Igielne” – dawne przejście do 

nieistniejącej już bożnicy żydowskiej, 

gdzie znajdują się macewy ze zlikwi-
dowanego cmentarza żydowskiego;

– Prowent – zespół zabudowań fol-
warcznych położony ok. 300 m na 
południe od zamku. Budynki, po-
wstałe w XVIII i XIX w., zgrupowane 
są przy czworobocznym dziedzińcu. 
W jednej z ofi cyn w 1923 r. urodziła 
się noblistka Wisława Szymborska;

– ratusz w Bninie zbudowany z poł. 
XVIII w. w stylu barokowym, pię-
trowy, na planie prostokąta, dach 
mansardowy z wysoką wieżą za-
kończoną iglicą z herbem Działyń-
skich „Ogończyk”;

– kościół rzymskokatolicki pw. św.Woj-
ciecha w Bninie – wzniesiony w 1827 r. 
(dawniej ewangelicki), wewnątrz m.in. 
gotycka ośmioboczna chrzcielnica 
z piaskowca z drugiej poł. XV w.;

Wydarzenia:
– Królewski 
Bal Kurkowy

– Gminny 
Przegląd 

Kolęd i Pastorałek 

– Pro Sinfonika

– Biblioteka Kórnicka w zamku zało-
żona w 1828 r.;

– Arboretum zamkowe liczące ok. 
3 tys. gatunków i odmian drzew 
i krzewów, będące jednym z najwięk-
szych w Europie Środkowej parków 
dendrologicznych, wiele z okazów 
ma dzisiaj 130-180 lat, a najstarsze 
drzewa to ok. 300-letnie lipy drob-
nolistne, początkowo ogród wło-
ski z XVIII w. Teofi la z Działyńskich 
przekształciła na park w stylu fran-
cuskim, początki Arboretum to wiek 
XIX, kolekcjonowanie drzew i krze-
wów zainicjował Tytus Działyński, 
przy okazji przebudowy zamku po-
większył park i urządził go w stylu 

angielskim, nadając mu charakter 
parku krajobrazowego, zgroma-
dzono imponującą kolekcję gatun-
ków drzew i krzewów, szczególnie 
iglastych, arboretum jest częścią 
Instytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk, w jednej z najstar-
szych budowli parkowych znajduje 
się Muzeum Dendrologiczne.

– jeziora kórnickie (Jezioro Kór-
nickie, Jezioro Bnińskie, Jezioro 
Skrzyneckie Duże) atrakcyjne dla 
wędkarzy i uprawiających sporty 
wodne (kąpieliska i wypożyczalnie 
sprzętu wodnego – Tawerna pod 
Żaglami).

Trasę turystyczną w Kórniku warto rozpocząć z placu Niepodle-
głości przy ratuszu. Tu znajduje się Urząd Miejski a za ratuszem 50 m na 
wschód kościół pw. Wszystkich Świętych . Spod kościoła wracamy na 
ul. Zamkową (wychodzącą z pl. Niepodległości) i skręcamy w lewo. Ma-
jąc po prawej i lewej oficyny zamkowe, po 250 m docieramy do Zamku 
w Kórniku (po lewej stronie). Prowadzą do niego schody i wskazana jest 
pomoc opiekuna przy w-skersach. Dostępny jest tylko parter Zamku. 
Polecamy zwiedzić park i Arboretum przypałacowe (doskonale oznaczo-
ne i opisane na tablicach informacyjnych).

Po zwiedzeniu zamku i ogrodów z Arboretum polecamy wybrać się 
na wycieczkę do Bnina (ok. 1,8 km w jedną stronę ). To trasa nad Jezio-
rem Kórnickim. Przy wyjściu z parkingu zamkowego skręcamy w lewo 
i po 50 m zjeżdżamy na promenadę nadjeziorną (równoległa do ul. Zam-
kowej). Bardzo malownicza trasa przechodzi koło zabudowań folwarcz-
nych (bar szybkiej obsługi). Po dotarciu do ratusza w Bninie wracamy tą 
samą drogą na parking przy ratuszu w Kórniku (ok. 2 km).
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ROGALIN
Dojazd: samochód, autobus

XXII Trasa C ok. 1,2 km * PAŁAC W ROGALINIE 
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Rogalin to wieś położona nad Wartą, w Kotlinie Śremskiej, ok. 20 km na 
południe od Poznania, przy drodze Kórnik – Mosina. Ten znany ośrodek krajo-
znawczo-turystyczny, słynie z jednego z największych w Europie i rosnących na 
obu brzegach Warty starodrzewi dębowych (tzw. Dębów Rogalińskich), z któ-
rych ok. 954 szt. uznano za pomniki przyrody.

Dobra rogalińskie należały do kilku znacznych familii wielkopolskich (m.in. 
Rogalińskich i Arciszewskich). W 1768 r. nabył je marszałek nadworny koron-
ny Kazimierz Raczyński i postanowił wznieść tu swoją główną rezydencję. Do 
1773 r. powstał tutaj dwupiętrowy korpus z trzema ryzalitami i siedemnastu 
osiami okiennymi, nakryty wysokim, łamanym dachem. W latach 80. XVIII w. 
ukończono skrzydła boczne, złączone z pałacem ćwierć kolistymi galeriami, 
tworzące wraz z nim tzw. założenie palladiańskie. Znakomici królewscy archi-
tekci epoki stanisławowskiej (Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer) zostali 
zatrudnieni przy dekorowaniu wnętrz, m.in. salonu, z którego do ogrodu pro-
wadzą wielkie schody (odtworzone po II wojnie światowej). W 1820 r. w wielkim 
parku romantycznym, sięgającym Warty, zbudowano klasycystyczne mauzo-
leum Raczyńskich, wzorowane na rzymskiej świątyni Maison Carree w Nimes.

Pałac Raczyńskich w Rogalinie wywarł wielki wpływ na środowisko twórców 
i fundatorów osiemnastowiecznej Wielkopolski i należy niewątpliwie do czoło-
wych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce.

Pałac w Rogalinie pełni funkcje muzealne od 1949 r. Muzeum Pałac w Roga-
linie proponuje programy edukacyjne adresowane do szerokiego grona gości. 
W programach znajdują się nowe propozycje dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych, widzących oraz z dysfunkcją wzroku.

Goście muzeum z kraju i zagranicy zwiedzający ekspozycję mogą skorzy-
stać z audioprzewodników przygotowanych w trzech wersjach językowych, ta-
bletów lub tradycyjnego oprowadzania przez przewodnika. Na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego zostały uruchomione kioski multimedialne z informacja-
mi o dziejach pałacu i o jego mieszkańcach oraz o ofercie muzeum.

Integralną częścią rezydencji w Rogalinie, ufundowanej przez Kazimierza Ra-
czyńskiego w latach 70-tych XVIII w., jest założenie ogrodowo-parkowe. Bezpo-
średnio do pałacu, od strony zachodniej, przylega rokokowy ogród, stanowiący 
kompozycyjne dopełnienie barokowego w swej genezie założenia „entre cour et 
jardin”(fr. między dziedzińcem, a ogrodem). Parter, ze strzyżonymi stożkowo tu-
jami, ujęty jest szpalerem lip, kształtowanych początkowo w kule . Na zachodnim 
skraju ogród zamyka kopiec zwany „Parnasem”, z którego rozciągał się niegdyś, 
zasłonięty obecnie przez wysokie drzewa, widok na nadwarciańskie łąki. Ramy 
ogrodu wytyczają strzyżone szpalery grabowe, wewnątrz których (na wysokości 
„Parnasu”) znajdują się owalne gabinety. Akcentami uzupełniającymi kompozy-
cję ogrodu są kamienne wazony i rokokowe posągi mitologicznych bóstw.

W późniejszym okresie dawny zwierzyniec (ogrodzony obszar leśny, gdzie 
utrzymywano zwierzynę łowną), przylegający do rezydencji od strony południo-
wej i zachodniej, zaczęto przekształcać w park o charakterze krajobrazowo-sen-

Spacer po Pałacu w Rogalinie warto rozpocząć z parkingu. Zjeżdża 
się nań z drogi nr 431 w prawo (prowadzą tablice informacyjne). Z parkin-
gu idziemy brukowaną aleją. Przechodzimy przez bramę na dziedziniec 
honorowy. Po obu stronach za bramą znajdują się czworaki, gorzelnia, 
stajnia i powozownia oraz aleje kasztanowe. Na wprost znajduje się dzie-
dziniec honorowy a w głębi główny fronton pałacu. Aby wejść do ogro-
dów, należy obejść pałac z prawej strony. Po zwiedzeniu pałacu i ogrodów 
na parking wracamy 
tą samą drogą.

Informacja turystyczna:
Pałac w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin,

 tel. 61 813 88 00, www.rogalin.mnp.art.pl

Wydarzenia:
 – Rajd Pojazdów Zabytkowych Śladami Raczyńskich

tymentalnym. Już w 1788 r. powstał 
„Plan dzikiego ogrodu …”, z którym 
należy zapewne wiązać projekt pa-
wilonu w formie kiosku tureckiego. 
W zachodniej części parku znajdują 
się pomnikowe okazy dębów szypuł-
kowych (Quercus robur). Najsłynniej-
szymi wśród nich są „Lech”, „Czech” 
i niewiele od nich starszy, liczący so-
bie ok.700 lat „Rus” (rogalińskie dęby 
noszą imiona trzech legendarnych 
słowiańskich braci od okresu powo-
jennego).

Warto zobaczyć:
– pałac Raczyńskich;
– kościół św. Marcelina, z dawną 

kaplicą z mauzoleum Raczyńskich;
– Powozownia i stajnie;
– park i ogrody;
– ośrodek jeździecki ( można 

zwiedzić historyczny majątek 
ziemski);

– szlak turystyczny o nazwie „Trasa 
Kórnicka”.

Dzięki projektowi rewaloryzacji pałac został przystosowany do obsługi 
osób niepełnosprawnych ruchowo. W głównym korpusie pałacu dostęp do 
kondygnacji przyziemia, parteru i I piętra zapewnia winda dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. Niewielkie różnice poziomów w kondy-
gnacji przyziemia można pokonać przy pomocy podjazdów i schodołazów. Po 
zwiedzeniu historycznych wnętrz korpusu głównego osoby na wózkach inwa-
lidzkich przejadą, bez wychodzenia na zewnątrz, do Galerii Malarstwa. Osoby 
niepełnosprawne ruchowo mogą również wjechać pojazdem mechanicznym 
na dziedziniec pałacu (po uprzednim zgłoszeniu tego w kasie).

Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) będą 
mogli poznać elementy rezydencji dzięki przeznaczonej do dotykania ma-
kiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie z opisami Braille’m, usytu-
owanej przy kasie muzeum. Zostaną też dla nich przygotowane plany parteru 
i piętra pałacu z oznakowaniem pomieszczeń. W historycznych wnętrzach 
znajdą się oznaczone obiekty muzealne i elementy trwałego wystroju pałacu, 
których formę i strukturę tworzywa, z jakiego zostały wykonane można będzie 
poznawać przez dotyk, natomiast w galerii malarstwa będą to albumy relie-
fowe dla niewidomych i słabo widzących z dziesięcioma wybranymi obrazami 
z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.



Pałac w Rogalinie
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PUSZCZYKOWO
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XXII Trasa D ok. 7 km **  LETNISKO PUSZCZYKOWO  
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Puszczykowo położone jest w od-
ległości ok. 4,5 km od południowych 
i południowo-zachodnich granic ad-
ministracyjnych Poznania oraz w odle-
głości niespełna 2 km na południe od 
Lubonia. Część Puszczykowa (dotyczy 
to głównie terenów lasów) znajduje się 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. 
Pozostała część miasta pozostaje 
w granicach otuliny WPN.

Od strony wschodniej – wzdłuż 
Warty – Puszczykowo graniczy z Ro-
galińskim Parkiem Krajobrazowym. 

Puszczykowo powstało z połącze-
nia czterech osad, będących obecnie 
dzielnicami miasta: Puszczykówka 
i Puszczykowa, stanowiących główną 
jednostkę osadniczą oraz położonego 
na wysoczyźnie Starego Puszczykowa, 
także Niwki (na południu).

Przez miasto przebiega linia ko-
lejowa relacji Poznań – Wrocław oraz 
droga wojewódzka Poznań – Mosina 
– Śrem. Puszczykowo położone jest 
w przełomowej części doliny Warty, 
rozcinającej wysoczyznę morenową na 
głębokość średnio 20-30 m.

W krajobrazie Puszczykowa wyraź-
nie wyodrębniają się dwie zasadnicze 

Spacer rozpoczynamy ze stacji PKP Puszczykowo (WC dla w-skersów 
przy stacji kolejowej Puszczykowo czynne w godzinach otwarcia punktu 
EkoInfo). Z dworca idziemy na południe i skręcamy w lewo. Na skrzyżowa-
niu linii kolejowej i ul. Poznańskiej, ul. Wodziczki i ul. Wczasowej możemy 
wybrać dwa warianty. Pierwszy to trasa ul. Wczasową do skrzyżowania 
z ul. A. Mickiewicza przez osiedle domków willowych z początku XX w. 
(ok. 1,7 km). Drugi wariant to ścieżka leśna, biegnąca lekko w lewo od 
ul. Wodziczki, prowadząca szlakiem pomarańczowym – nad Wartą. Można 
tam także dotrzeć idąc ul. Wodziczki (koło Leśnego Ośrodka Szkoleniowego) 
i skręcając w prawo (ok. 2,3 km). Obie trasy schodzą się przy ul. A. Mickiewi-
cza i Cyryla Ratajskiego. Podążamy dalej ul. C. Ratajskiego do ul. Spokojnej 
i skręcamy w prawo. Po 200 m docieramy do skrzyżowania ul. A. Fidlera i ul. 
J. Słowackiego. Skręcamy w ul. J. Słowackiego. Po lewej stronie jest Muzeum 
– Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera i Ogród Kultury i Tolerancji (ogród 
dostępny dla w-skersów – polecamy). Dalej proponujemy po wyjściu z mu-
zeum iść w prawo w ul. A. Fiedlera, a nią do ul. C. Ratajskiego i znów skręcić 
w prawo – w ul. Dworcową. Po prawej stronie mijamy kościół pw. św. Józe-
fa Oblubieńca NMP, a po 50 m dworzec w Puszyczykówku. Przechodzimy 
przez przejazd kolejowy i po 30 m skręcamy w ul. J. Kasprowicza. Teraz 
poruszamy się dzielnicą willową (ok. 800 m). Po lewej mijamy liceum. Na 
końcu przecinamy ul. B. Chrobrego i po-
dążamy prosto (ok. 50 m) ścieżką tury-
styczną przy tablicy informacyjnej (po 
prawej), a następnie skręcamy w lewo – 
w ul. Kościelną. Po 400 m spaceru przez 
las, po prawej widzimy kościół pw. Mat-
ki Boskiej Wniebowziętej. Po dalszych 
100 m skręcamy w prawo – na Rynek 
w Puszczykowie (WC dla w-skersów na 
Rynku i w Bibliotece). To nowe założenie 
architektoniczne. Z Rynku wychodzimy 
na ul. Poznańską i skręcamy w prawo. Po 
1,4 km docieramy do Dworca Puszczy-
kowo. Ulica Poznańska, mimo sporego 
ruchu samochodów, jest typowo willo-
wą ulicą i posiada chodniki oddzielone 
od jezdni pasem zieleni. Inny wariant tej 
samej pętli to spacer po Puszczykowie 
z Rynku (liczne parkingi i WC).

strefy: wysoczyzna morenowa (falista 
i pagórkowata, wyniesiona 30–50 m 
ponad dno doliny) i dolina Warty, 
z trzema, łagodnie zaznaczającymi się 
w krajobrazie poziomami terasowymi. 

Historia Puszczykowa datuje się na 
wiek XIV. Gwałtowny rozwój miasta 
przypada na przełom XIX i XX w., kiedy 
to Puszczykowo stało się miejscowo-
ścią letniskową. Wraz z rozpoczęciem 
się w Poznaniu mody na wycieczki 
podmiejskie, w Puszczykowie nastał 
czas wielkiej budowy restauracji i pen-
sjonatów, a jednocześnie pierwszych 
podmiejskich domów i rezydencji 
obywateli Poznania. Od 1897 r., w dni 
świąteczne, zatrzymywać się zaczęły 
w Puszczykowie pociągi, zaś w roku 
1901 w regularnych rozkładach jazdy 
niemieckiej kolei pojawiła się nowa 
stacja pod nazwą „Unterberg” (Pusz-
czykowo), a w dziesięć lat później, 
w roku 1911 kolejna stacja „Puschkau” 
(Puszczykówko). Świadectwem tego 
wielkiego skoku z początków XX w. 
oraz rozbudowy z czasów międzywo-
jennego dwudziestolecia są budyn-
ki istniejące do dziś w Puszczykowie 
i w Puszczykówku. 

Warto zobaczyć:
– Muzeum Arkadego Fiedlera – zloka-

lizowane w jego pracowni literackiej 
(ul. Słowackiego), z ekspozycją ksią-
żek i pamiątek po pisarzu oraz wspa-
niałych trofeów z wypraw do różnych 
zakątków świata, a także Ogród To-
lerancji a w nim: replikę Santa Marii 
(w skali 1:1) statku Krzysztofa Kolumba 
i replikę Hawkera Hurricane Mk I – bry-
tyjskiego myśliwca z II wojny światowej 
(skala 1:1), piramidę.

Informacja turystyczna:
Centrum EkoInfo w Puszczykowie, Informacja turystyczna,

 tel. 61 633 62 83, kom. 698 900 835, ekoinfo@puszczykowo.pl
Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, 

tel. 61 898 37 00, www.puszczykowo.pl
Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, 
ul Słowackiego 1, 62-040 Puszczykowo, tel. 61 813 37 94, www.fi edler.pl
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WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XXII Trasa E ok.7–25km*** BLIŻEJ PRZYRODY 
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Wielkopolski Park Narodowy (o powierzchni 7584 ha), utworzony 
w 1957 r., położony jest nad Wartą, na południe od Poznania, w trójkącie 
miast Luboń – Stęszew – Mosina. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony 
ścisłej, o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu 
polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne i zwierzęta.

Starania o utworzenie w tym rejonie parku narodowego rozpoczęły się już 
w latach dwudziestych XX w. Pierwszy z tą ideą wystąpił w 1922 r. prof. Adam 
Wodziczko. Ukoronowaniem dziesięcioletnich starań było utworzenie w 1932 r. 
dwóch rezerwatów przyrody: w Puszczykowie (o powierzchni 239 ha) i w oko-
licy Jeziora Kociołek (o powierzchni 189 ha). W 1933 roku w Osowej Górze na-
stąpiło symboliczne otwarcie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W latach 
1935–39 można odnotować kolejny sukces na drodze ochrony tego terenu – 
a mianowicie całkowite wstrzymanie przez Lasy Państwowe wyrębów na ob-
szarze 1165 ha pomiędzy rezerwatami w Puszczykowie i w okolicy j. Kociołek.

Nowy etap o prawne utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
rozpoczął się zaraz po wyzwoleniu. W 1946 r. Ministerstwo Leśnictwa uzna-
ło obszary projektowanego Parku za ochronne, o dużych wartościach przy-
rodniczych i naukowych, natomiast w 1948 r. wojewoda poznański wydał 
rozporządzenie o ochronie krajobrazu i tworów przyrody na terenach pro-
jektowanego parku narodowego. Ostatecznie Wielkopolski Park Narodowy 
doczekał się prawnego uznania w 1957 r.

W Parku Narodowym istnieje gęsta sieć szlaków pieszych:
– Szlak turystyczny czerwony nr 186: Osowa Góra – Sulęcinek (Osowa 

Góra – leśniczówka Górka – Jezioro Góreckie – OOŚ Grabina – Jeziory 
– Głaz Leśników – Puszczykówko PKP, dł. 14,2 km)

– Szlak turystyczny niebieski nr 3583 Iłowiec – Otusz (Mosina PKP – Po-
żegowo – Osowa Góra – Jezioro Kociołek – Górka – Jezioro Dymaczew-
skie – Łódź – Jezioro Witobelskie – Witobel – Stęszew PKP, dł. 13,2 km)

– Szlak im. Bernarda Chrzanowskiego żółty (stacja Puszczykowo – Jarosła-
wiec – Głaz Leśników – OOŚ Pojniki – stacja Puszczykówko, dł. 11,8 km)

– Szlak turystyczny zielony nr 3589 Stęszew – Szreniawa (Stęszew PKP 
– Jezioro Lipno – OOŚ Bagno Dębienko – Wypalanki – mogiły – Jezio-
ro Chomęcickie – stacja Trzebaw Rosnówko – Jezioro Jarosławieckie 
– Jarosławiec – wzniesienie 125 – Szreniawa PKP, dł. 18,7 km)

– Szlak turystyczny czarny nr 3590 Trzebaw Rosnówko – Dymaczewo 
Stare (Trzebaw Rosnówko PKP – Trzebaw – Łódź – Dymaczewo Stare 
PKS, dł. 10,6 km)
Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega samochodowy szlak 

turystyczny o nazwie Trasa Kórnicka oraz „Pierścień Rowerowy Dooko-
ła Poznania”. Południowo-wschodnim skrajem WPN, między Rogalin-
kiem a Mosiną przechodzi Wielkopolska Droga św. Jakuba. Planowane 
jest również uruchomienie turystycznej trasy drezynowej na biegnącej 
w głąb Parku linii kolejowej do Osowej Góry.

Z myślą o aktywnym wypoczynku z inicjatywy Gmin: Mosina, Pusz-
czykowo, Komorniki i Stęszew, przy współpracy z WPN powstał projekt 
pn. „Aktywna Trójka” – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Par-
ku Narodowym. Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery 
pętle: mosińska (7,4 km), stęszewska (12,2 km), komornicka (10,1 km), 
puszczykowska (20 km), powiązane trzema łącznikami (5,7 km), dzięki 
czemu pętle można ze sobą łączyć i dowolnie wydłużać o kolejne kilo-
metry w zależności od kondycji i zainteresowania. W ramach projektu 
zostały postawione elementy małej infrastruktury turystycznej, w tym 
tablice z mapą tras, pojawiło się oznakowanie pętli. Do dyspozycji użyt-
kowników są także toalety typu toi toi. Wydano także mapę z opisami 
tras oraz w wersji do pobrania na stronach internetowych partnerów.

*** Trasy są w wielu miejscach dostępne dla w-skersów, ale ze względu 
na liczne utrudnienia terenowe (piaszczyste drogi, podjazdy, stopnie drogo-
we i długość tras) konieczne jest wsparcie osób trzecich i używanie wózka 
z napędem akumulatorowym na grubych oponach lub wypra-
wy na handbikach.

Informacja turystyczna:
Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, 

tel. 61 898 23 00, www.wielkopolskipn.pl
 Muzeum przyrodnicze, tel. 61 898 23 23, muzeum@wielkopolskipn.pl
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DELI PARK – ROSNÓWKO
Dojazd: samochód, autobus

XXII Trasa F ok. 1 km *
POZNAJ PRZYRODĘ! 
POCZUJ PRZYGODĘ! 
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Informacja:
DELI Park, Park edukacyjno-rozrywkowy, Trzebaw/Rosnówko, 

ul. Poznańska 1, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 52 62, www.delipark.pl, 
zgłoszenia wycieczek, warsztatów, info@delipark.pl

Wydarzenia:
 – Święty Mikołaj

Ideą przewodnią stworzenia 
DELI Parku była nauka o przyrodzie 
i świecie poprzez zabawę. Położono 
nacisk na mądrą rozrywkę i poszano-
wanie przyrody. Zgodnie z przesła-
niem: „Jesteśmy częścią ekosystemu” 
– zwrócono uwagę na zdrowy styl 
życia i zdrową dietę. Atrakcje Par-
ku dają możliwość spędzenia całego 
dnia na świeżym powietrzu, a menu 
w tutejszym barze oparte jest wy-
łącznie na produktach pochodzących 
z regionalnych upraw i hodowli.

W parku zadbano o bezpieczeń-
stwo oraz dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych chcących zwiedzić 
park. Są podjazdy, umożliwiające 
swobodny dostęp do ekspozycji oraz 
toalety dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Wszystkie atrakcje 
i wartości DELI Park łączy przyroda 
– także motyw przewodni Parku, 
którym jest DELI Mamut. 

Zwiedzanie „DELI Parku” obej-
muje:

1. Prehistoryczne zwierzęta. Ten 
dział pozwala na cofnięcie się do 
dawnych czasów, kiedy to w trwają-
cej ponad milion lat epoce lodowco-
wej na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego i jego okolic żyły takie 
zwierzęta, jak mamuty, nosorożce 
włochate czy tury. 

2.Gigantyczne owady. Na ekspo-
zycji „Gigantyczne owady” w „DELI 
Parku” można obejrzeć to, co na co 
dzień jest niedostrzegalne – chro-
nione gatunki owadów z Wielkopol-
skiego Parku Narodowego w mega 
powiększeniu. Wielkopolski Park 
Narodowy, to mieszkanie dla 3 tysię-
cy gatunków owadów. Część z nich 
jest pod ścisłą ochroną, gdyż grozi 
im wyginięcie. Należą do nich m.in. 
jelonek rogacz oraz kozioróg dębosz. 

3. Park miniatur. W Parku Miniatur 
zgromadzono repliki najsłynniejszych 
budowli z różnych kontynentów, 
m.in. z Listy UNESCO. Miniatu-
ry zabytków zostały odwzorowane 

z dokładnością detali. W ciągu jedne-
go dnia można stanąć obok najważ-
niejszych światowych zabytków.

4. Mini Zoo. W Mini Zoo na te-
renie „DELI Parku” spotkamy zwie-
rzęta domowe, ale także alpaki i kan-
gury. Mini Zoo to zabawa, nauka 
i wypoczynek. 

5. Interaktywne place zabaw. In-
teraktywne place zabaw, to specjalnie 
przygotowane ekrany edukacyjno – 
rozrywkowe, dzięki którym możesz 
dowiedzieć się wielu ciekawostek 
na temat życia „Mamuta DELI”, na-
karmić go i pograć w wyjątkowe gry 
z Mamutem w roli głównej. W „DELI 
Parku” czekają na turystów eko-za-
dania, układanki i łamigłówki. Na 
terenie znajduje się także zewnętrzny 
plac zabaw. To 1000 m2 czystej za-
bawy na świeżym powietrzu w tym 
huśtawki i zjeżdżalnie. 

6. Podniebna „Eko-Wioska” (nie-
dostępna dla w-skersów, ale dostęp-
na dla niewidomych z opiekunem).

To jedyna w Polsce Podniebna Eko 
Wioska. 250 m tras wiodących wśród 
drzew: domki, tarasy, wiszące mosty 
i tajemnicze przejścia. Koncepcja Pod-
niebnej Wioski to nowatorski projekt 
łączący w sobie wspaniałą rodzinną 
zabawę oraz edukację ekologiczną 
w zupełnie innowacyjnej formie. 
Atrakcja ta składa się z systemu dom-
ków oraz tarasów zainstalowanych 
na naturalnym drzewostanie połączo-
nych wiszącymi mostami ograniczo-
nymi z dwóch stron siatkami. Wioska 
jest tak pomyślana, żeby można prze-
żyć przygodę w gronie 

rodzinnym, ponieważ przeznaczona 
jest dla każdego. Nie mam tu wspi-
naczki, nie ma wysiłku fizycznego, 
nie ma konieczności wykazywania 
się swoją sprawnością. Uczestnicy nie 
muszą używać żadnego sprzętu al-
pinistycznego, gdyż poruszają się po 
stabilnych i komfortowych mostach 
(kładkach) z poręczami i siatkami 
bezpieczeństwa. Obiekt może jedno-
cześnie pomieścić ponad 200 osób. 
Atrakcja dedykowana jest dla rodzin, 
dzieci ale również ze względu na edu-
kacyjny charakter dla grup szkolnych, 
wycieczek turystycznych itp.

Głównym celem jest edukacyjny 
spacer po Wielkopolskim Parku Na-
rodowym trasą podniebną, tu nikt 
się nie śpieszy, można ją zwiedzać 
we własnym tempie zatrzymując się 
na tarasach.

Osoby korzystające z wioski po-
ruszają się w jednym, określonym 
kierunku po głównej trasie zwiedza-
jąc podniebne eksperymentaria, któ-
re stanowią wyposażenie domków. 
Natomiast tarasy widokowe zawie-
rają elementy uzupełniające takie jak 
lornetki, tablice edukacyjne, zagad-
ki, łamigłówki. Całość wyposażenia 
utrzymana jest w tematyce edukacji 
ekologicznej. Ideą tego projektu jest 
połączenie zabawy, przygody, ak-
tywności outdoorowej z nowocze-
sną, interaktywną formą nauki. 

Na ternie obiektu znajdują się: 
bar, restauracja, sklep z pamiątkami, 
pole piknikowe, hotel i kwia-
ciarnia.



Informacja:
Pobiedziski Ośrodek Kultury, ul. Kostrzyńska 21, 
62-010 Pobiedziska, tel. 61 817 72 27,  61 817 78 22, www.ok-pobiedziska.pl

Informacja turystyczna:
Park Orientacji Przestrzennej, ul. Cysterek, 62-005 Owińska, 

tel. 61 812 04 86, biuro@niewidomi.edu.pl

SPACER PO PARKU
W OWIŃSKACH 

SKANSEN MINIATUR 
W POBIEDZISKACH 
XXII Trasa G ok. 0,5 km * XXII Trasa H ok. 0,5 km * 

Dojazd: samochód, autobus

174 175

Dojazd: samochód, autobus, kolej 0,5 km

Skansen Miniatur to park zawierający makiety obiektów historycz-
nych i interesujących fragmentów zabudowy miast wielkopolskich. Pod-
stawową funkcją skansenu jest ukazanie struktury przestrzennej Szlaku 
Piastowskiego w jego dzisiejszym i częściowo historycznym kształcie 
oraz procesu rozwoju osadnictwa i kształtowania się państwowości pol-
skiej. Skansen otwarty został w maju 1998 r., w roku jubileuszu 950-le-
cia Pobiedzisk, choć niektóre miniatury wykonano już w 1994 r. Jest to 
jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, obejmujący około 35 najważniej-
szych, a także i mniej znanych budowli z terenu Szlaku Piastowskiego 
oraz Wielkopolski. Miniatury są wykonane w skali 1:20, z trwałych ma-
teriałów: szkielet jest aluminiowy, a elewacja plastikowa zabezpieczona 
odpowiednimi środkami chemicznymi. Niektóre fragmenty są zrealizo-
wane z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne.

Makiety przedstawiają ratusze, pałace, kościoły, grody itp. Są wierną 
kopią oryginałów z zachowaniem wszelkich detali. Są to obiekty najbar-
dziej reprezentatywne dla naszego regionu, obejmujące trzy największe 
miasta Szlaku Piastowskiego: Poznań, Gniezno i Inowrocław.

Obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo i nie-
widzących.

Jedyny w Europie, na taką skalę, Park Orientacji Przestrzennej, otwo-
rzono 3 września 2012 r. Na około 3 ha powierzchni odtworzono klimat 
ogrodu barokowego, łącząc go z parkiem krajobrazowym. Posadzono tu 
280 gatunków roślin. Wkomponowano specjalne przyrządy dydaktycz-
ne, takie jak: karylion ziemny, czyli system ziemnych dzwonów ruro-
wych, wydających dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg 
linowy, przeplotnie, trampoliny czy pajęczyny, na których poza rozwi-
janiem sprawności fizycznej, ćwiczący będą mogli uczyć się orientacji 
przestrzennej. Na terenie Parku nie zabrakło także wieży wiatrów, która 
sygnalizuje jego kierunek oraz natężenie.

Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom nie-
widomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na 
dźwiękach. Ponadto do dyspozycji jest molo oraz oświetlony mostek. 
Projekt pochłonął prawie 6 mln złotych, z czego połowę kwoty przeka-
zał Powiat Poznański, a drugą połowę uzyskano dzięki staraniom prof. 
Jerzego Buzka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz 
wyjątkowego Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, w Ośrodku 
dla Dzieci Niewidomych znajduje się także jedyne w Polsce Muzeum 
Tyflologiczne a także pierwsze w kraju laboratorium tyfloakustyczne, 
w którym wychowankowie poznają i uczą się odgłosów miasta.
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POWIAT RAWICKITRASA XXIII
177176

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe

w Rawiczu
ul. Rynek 17 
63-900 Rawicz 
tel. 65 546 51 30
www.powiatrawicki.pl

Powiat Rawicki położony jest w zachodniej części Polski, na połu-
dniowo-zachodnich krańcach Wielkopolski, pomiędzy Wrocławiem 
i Poznaniem. Przez jego teren przebiega międzynarodowa trasa nr 5 (Po-
znań–Wrocław) oraz DK 324 (Kalisz – Zielona Góra). Do Wrocławia jest 
60 km, a do Poznania 100 km. 

W jego skład wchodzi pięć gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miej-
ska Górka, Pakosław. Siedzibą powiatu jest Rawicz – miasto liczące 
ok. 22 tys. mieszkańców. Powiat Rawicki jest obszarem typowo rolni-
czym, z rozwiniętym przetwórstwem rolno spożywczym.

Najstarsze wzmianki o osadach wchodzących w skład dzisiejsze-
go powiatu rawickiego pochodzą z XI w. Na terenach ziemi rawic-
kiej znajdowała się wówczas kasztelania czestramaska, która w miarę 
upływu czasu połączyła się z Golejewkiem. Rolę Czestramia w XIII w. 
zastąpiła kasztelania dubińska. Pierwsze wzmianki o Jutrosinie po-
chodzą z 1281 r., o Konarach z 1292 r., o Miejskiej Górce z 1294 r. 
Przez powiat przebiega kilka pieszych i rowerowych szlaków tury-
stycznych. Liczne kościoły, pałace i dwory świadczą o bogatej histo-
rii tego regionu (pałac w Dłoni, pałac w Dąbrówce, 
dwór w Tarchalinie).

Rawicz

Informacja:
Urząd Miejski Gminy Rawicz, 

ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, 
tel. 65 546 54 00Powiat rawicki liczy ok. 60,4 tys. mieszkańców



POWIAT RAWICKI LOKACJA 
NA SUROWYM KORZENIU 
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RAWICZ
Dojazd: samochód, autobus, kolej

XXIII Trasa A ok. 1,6 km *

Miasto Rawicz położone jest w południowo-zachodniej części Wielko-
polski, przy głównej drodze krajowej nr 5 Wrocław – Poznań (około 100 km 
od Poznania oraz 60 km od Wrocławia). Geografi cznie leży na styku Kotliny 
Żmigrodzkiej, Wysoczyzny Leszczyńskiej i Wysoczyzny Kaliskiej. 

Początki Rawicza sięgają 1638 r. i wydanego wówczas aktu lokacyjnego 
przez króla Władysława IV. Uzyskane w ten sposób przywileje (w zakresie 
handlu) pozwalały na rozwój miasta. Dzięki lokacji na tzw. „surowym ko-
rzeniu” Rawicz powstał jako miasto starannie rozplanowane. Rozrastał się 
w szybkim tempie. Przyczyniło się do tego korzystne położenie – na szlaku 
handlowym z Poznania do Wrocławia, i bliskość granicy ze Śląskiem. Okres 
rozwoju Rawicza zahamowany został przez „potop szwedzki”. Po zniszcze-
niu drewnianej zabudowy miasta w 1655 r. nastąpił etap kamienno murowa-
ny. Zaczęły powstawać okazałe domy i gmachy.

Początek XVIII w. to zastój w dziejach Rawicza. Najpierw pożar, który 
wybuchł w 1701 r., później okupacja szwedzka w latach 1704-1705 (przeby-
wał tu król Karol XII) i przemarsze wojsk (rosyjskich w 1707 r., austriackich 
w 1719 r. i saskich w 1733 r.), które dokonały dzieła zniszczenia. Około poło-
wy XVIII w. miasto zaczęło odradzać się.

W drugiej połowie XVIII w. Rawicz zaczął znów szybko się rozwijać, a to 
za sprawą handlu i rzemiosła. 

W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 r. ziemia rawicka stała się 
częścią Prus. W wyniku traktatu pokojowego w Tylży Rawicz włączony został 
w 1807 r. do Księstwa Warszawskiego. 

W 1831 i 1832 r. przebywał kilkakrotnie na ziemi rawickiej, goszcząc 
w Konarzewie, Adam Mickiewicz. W 1863 r. przybył tu przywódca powsta-
nia styczniowego – Stefan Bobrowski. W 1857 r. założono w Rawiczu drugą 
w Wielkopolsce gazownię miejską. W 1891 r. rozpoczęto zakładanie wodo-
ciągów, zaś w 1911 r. kanalizacji. W okresie międzywojennym Rawicz, mimo 
odpływu ludności niemieckiej, pozostawał miastem wielonarodowościo-
wym i zróżnicowanym wyznaniowo. 26 czerwca 1928 r. odwiedził je pre-
zydent Ignacy Mościcki. 5 września 1939 r. Niemcy wkroczyli do Rawicza 
i rozpoczął się okres okupacji. Miasto zostało wyzwolone przez Armię Czer-
woną w dniu 22 stycznia 1945 r. W latach 1945-1956 Rawicz był jednym 
z największych i najcięższych więzień, przez które przewinęło się ponad 19 
tysięcy więźniów politycznych.

Od połowy lat 50-tych XX w. nastąpił jego stopniowy rozwój. Najbar-
dziej dynamiczny okres przypadł na przełom lat 60-tych i 70-tych. Powsta-
ło wówczas wiele nowych 
zakładów, zmodernizowano 
infrastrukturę miasta, gwał-
townie wzrosło budownic-
two mieszkaniowe.

Spacer po Rawiczu sugerujemy rozpocząć z Rynku ( liczne par-
kingi i WC). Na Rynku znajduje się ratusz (a w nim muzeum regional-
ne) oraz historyczna zabudowa z XVII, XIX i pocz. XX w. Z Rynku 
udajemy się na zachód ul. Wojska Polskiego. To zadbany deptak miej-
ski. Po 200 m dochodzimy do plant im. Jana Pawła II (Wały T. Ko-
ściuszki). Na skrzyżowaniu stoi pomnik Żołnierza Polskiego. Po le-
wej stronie na plantach w odległości 30 m od skrzyżowania fontanna 
niedźwiedzia. My skręcamy w prawo i idziemy na północ plantami 
ok. 200 i skręcamy w prawo (Wałami Gen. Jarosława Dąbrowskiego) 
i idziemy dalej ok. 500 m. Po lewej szkoła podstawowa w budynku 
z pocz. XX w., a dalej – na plantach – okrągła fontanna i po lewej Dom 
Katolicki. Idąc plantami dalej dochodzimy do pomnika Jana Pawła II. 
Po prawej stronie widzimy kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowa-
nia NMP. Za kościołem skręcamy w prawo w ul. S. Staszica i po ok. 
200 m znów skręcamy w prawo w ul. 17 Stycznia. Ta ulica ma niską 
zabudowę miejską, charakterystyczną dla małych miasteczek Wielko-
polski. Ulicą tą dochodzimy do Rynku i skręcamy w lewo. Trzymamy 
się wschodniej pierzei Rynku i wychodzimy na ul. I. Buszy. Po lewej 
stronie Sąd Rejonowy a dalej po 50 m kościół pw. św. Andrzeja Boboli. 
Do Rynku, na parking wracamy ul. I. Buszy.

Informacja:
Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 
63-900 Rawicz, tel. 65 546 54 00, www.rawicz.pl

– barokowy ratusz na Rynku  z  lat 
1753-1756, dawniej jatki, komora 
celna i areszt;

– kościół poewangelicki pw. 
św. Andrzeja Boboli, obecnie 
późnoklasycystyczny, 
z lat 1803-1808;

– kościół neogotycki pw. Chrystusa 
Króla i Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny, z 1902 r.; 

– planty im. Jana Pawła II powstałe 
z przebudowania wałów 
obronnych, drugie co do wielkości 
w Polsce po krakowskich 
(ok. 3 km długości);

– układ urbanistyczny – wszystkie 
ulice na Starym Mieście krzyżują 
się pod kątem prostym;

– fontannę z niedźwiedziem na 
plantach, z 1988 r.;

Wydarzenia:
– Turniej żużlowy o puchar 
Burmistrza Gminy Rawicz

– Rawicki półmaraton

– pomnik św. Floriana - 
patrona strażaków, stoi koło 
strażnicy PSP w Rawiczu przy 
ul. Scherwentkego 13;

– pomnik polskiego papieża na 
rawickich plantach im. Jana 
Pawła II, stojący niedaleko 
kościoła pw. Chrystusa Króla 
i Zwiastowania NMP;

– pomnik Żołnierza Polskiego 
u zbiegu ulic Wojska Polskiego, 
Piłsudskiego i Wałów Kościuszki, 
w formie brązowej rzeźby 
żołnierza z karabinem i orłem na 
cokole;

– ratusz w Sarnowie – zbudowany 
w 1837 r., klasycystyczny 
z neogotycką wieżą 
z 1870 r.

Warto zobaczyć:
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POWIAT SŁUPECKITRASA XXIV
181180

Powiat słupecki położony jest w północno-wschodniej części woje-
wództwa wielkopolskiego. Według podziału fizyczno-geograficznego 
leży on w części Pojezierza Gnieźnieńskiego, Równiny Wrzesińskiej, Do-
liny Konińskiej i Równiny Rychwalskiej. W skład powiatu wchodzą: gmi-
ny miejskie: Słupca, gminy miejsko – wiejskie: Zagórów, gminy wiejskie: 
Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo.

Powiat Słupecki jest powiatem typowo rolniczym. Około 68% miesz-
kańców powiatu zamieszkuje tereny wiejskie przy czym około 30 tys. 
mieszkańców związanych jest z rolnictwem.

Powiat położony jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunika-
cyjnych, na osi autostrady A2. W Powiecie znajduje się Nadwarciański Park 
Krajobrazowy (ostoja ptaków) oraz Powidzki Park Krajobrazowy. W gra-
nicach powiatu jest 18 jezior, w tym największe w Wielkopolsce – Jezioro 
Powidzkie. Doskonałe miejsce do plażowania, kąpieli, nurkowania, węd-
kowania, spacerów, uprawiania sportów wodnych, a także jazdy konnej.

Znajdują się tu cenne zabytki, m.in. perełka architektury europej-
skiej – klasztor pocysterski w Lądzie oraz przepiękny pałac w stylu ro-
kokowym w Ciążeniu (obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza) z największym w Europie środkowo-wschodniej 
zbiorem masoników.

Są tu także ciekawe zespoły parkowo-pałacowe (m.in. dworek 
w Osówcu, pałac w Paruszewie, zespół pałacowy w Giewartowie, pa-
łac w Mieczownicy). Liczne gospodarstwa agroturystyczne przyciąga-
ją miłośników ciszy i spokoju. 

Słupca

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe

w Słupcy
ul. Poznańska 20 
62-400 Słupca 
tel. 63 275 86 00 
www.powiat-slupca.pl

Informacja turystyczna:
Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21,  

62-400 Słupca, tel. 63 277 27 27, 
www.miasto.slupca.plPowiat słupecki liczy ok. 59,6 tys. mieszkańców



POWIAT SŁUPECKI
NA FESTIWALU KULTURY 
SŁOWIAŃSKIEJ I CYSTERSKIEJ 
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XXIV Trasa A ok. 0,8 km*

Spacer po Lądzie warto rozpocząć od klasztoru (przed bramą głów-
ną jest kilka miejsc parkingowych). Warto wizytę uzgodnić (zwłaszcza 
osób na wózkach). Ojcowie są bardzo przychylni pielgrzymom i tury-
stom. Warto zobaczyć: kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mi-
kołaja Biskupa, klasztor pocysterski, zrekonstruowanym gród średnio-
wieczny i Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie jest placówką Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Główny cel istnienia ośrodka 
to prowadzenie edukacji przyrodniczej (zwłaszcza dzieci i młodzieży) oraz 
promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków 
krajobrazowych Wielkopolski. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie leży 
w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Jest to teren Doliny Środkowej Warty – 
będącej częścią Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. To obszar o wysokich walorach 
krajobrazowych i przyrodniczych, idealny dla realizacji edukacji przyrodniczej, 
wypoczynku, turystyki kwalifi kowanej, spotkań ofi cjalnych i towarzyskich – 
zawsze jednak w zgodzie i z myślą o niezwykle cennej przyrodzie tego terenu.

Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie, odbywa się 
cyklicznie od 2005 r. w pierwszej połowie czerwca na terenie klasztoru 
i parku przypałacowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Festiwal, dzięki 
towarzyszącym mu pokazom walk wojów, innym rekonstrukcjom historycznym, 
prezentacjom, koncertom i wystawom, ma dużą wartość edukacyjną. Co roku 
realizowana jest inna formuła.

Dojazd: samochód, autobus

LĄD
Ląd to wieś w powiecie słupeckim, położona około 4 km na północ od 

Zagórowa nad Wartą. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą tu z epoki ka-
miennej. W VII–VIII w. istniał tu gród (na „Rydlowej Górze”) strzegący prze-
prawy przez Wartę, którego rozkwit nastąpił w XII w. Z 1136 r. pochodzi 
pierwsza pisana wzmianka o grodzie w Lądzie. Upadek grodu w połowie 
XIII w. zbiegł się z osadzeniem cystersów przez Mieszka III Starego. Przez 
trzy stulecia był to zakon niemiecki. Polacy byli przyjmowani jedynie do prac 
pomocniczych. W 1551 r. mnisi pochodzenia niemieckiego – nie godząc się, 
aby opatem Lądu został Polak – opuścili opactwo i udali się do Henrykowa. 
Od tego momentu w lądzkim klasztorze służyli zakonnicy z Polski. Złoty 
okres swojej historii Ląd przeżył pod rządami wybitnego opata-mecenasa 
Antoniego Mikołaja Łukomskiego (1697–1750). Nazwano go drugim funda-
torem opactwa. Barokowy wygląd i wyposażenie kościoła i klasztoru zaist-
niały głównie dzięki jego staraniom. 

W wyniku rozbiorów Polski Ląd trafi ł pod zabór pruski, a majątki ko-
ścielne zostały skonfi skowane. Po zmianach politycznych w 1819 r. i przej-
ściu Lądu pod zabór rosyjski opactwo uległo kasacie. W 1850 r. osadzono 
tu kapucynów, którzy wyremontowali istniejące budynki i zaczęli prowadzić 
działalność duszpasterską. Ten okres zakończyło powstanie styczniowe 
i aresztowanie ojca Maksyma Tarejwy, który prowadził działalność kon-
spiracyjną. Wkrótce po tym nastąpiła też likwidacja klasztoru. Po licznych 
zmianach właścicieli, w Lądzie osadzono (w 1921 r.) salezjanów. W czasie 
II wojny światowej w latach 1940–41, znajdowało się tutaj więzienie dla 
polskich księży. Ośmiu z nich zostało w 1999 r. beatyfi kowanych przez Jana 
Pawła II. Od 1952 r. mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne Towa-
rzystwa Salezjańskiego. 

Warto zobaczyć:
– bogato wyposażony barokowy kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 

i św. Mikołaja Biskupa z lat 1651 -1743, (ołtarze boczne, stalle, ambona, 
konfesjonały, organy);

– klasztor pocysterski, zachowały się z XIV w. krużganki, sień, oratorium, 
kapitularz oraz piwnice z gotyckimi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, 
oratorium św. Jakuba Apostoła Starszego ozdobione freskami w 1372 r., 
które należą do najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Pol-
sce, 17 czerwca 2009 r. zespół klasztorny w Lądzie został wpisany na Listę 
Pomników Historii;

– zrekonstruowany gród średniowieczny w Lądzie, gdzie we współpracy 
z poznańskim Muzeum Archeologicznym są organizowane imprezy ple-
nerowe pt. „Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej”;

– Ośrodek Edukacji Przyrodniczej – Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Informacja:
Wyższe Seminarium Duchowne, Ląd 101, 

62-406 Lądek, tel. 63 276 33 23, www.lad.pl
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, tel. 63 276 33 07
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POWIAT SZAMOTULSKI TRASA XXV
185184

Powiat szamotulski leży w dorzeczu dolnej Warty, w północno-za-
chodniej części województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Poznań-
skiej (w jej części zwanej Równiną Szamotulską). Tereny położone na pół-
noc od Warty stanowią fragment Kotliny Gorzowskiej. Znacznie większa 
część południowa powiatu wchodzi w skład Pojezierza Poznańskiego.

W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Obrzycko, gminy miej-
sko-wiejskie: Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki, gminy wiejskie: 
Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko i miasta: Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, 
Szamotuły, Wronki.

Sprzed 4 tys. lat pochodzą znalezione w Bytyniu figurki wołów 
w jarzmie – jedno z dwóch, poza Francją, tego typu znalezisk w Europie 
– wykonane z brązu na terenie dzisiejszej Syrii.

2,5 tys. lat temu przez teren powiatu przebiegał najważniejszy szlak 
handlowy, tzw. szlak bursztynowy. O rozległych kontaktach mieszkań-
ców powiatu oraz ich zamożności świadczą także inne, późniejsze odkry-
cia, m.in. skarb srebrny z drugiej połowy X w. (zawierający monety rzym-
skie, bizantyjskie, arabskie, tureckie, perskie oraz indyjskie) znaleziony na 
terenie Obrzycka. W pierwszych latach państwowości polskiej ziemia re-
gionu szamotulskiego stanowiła w większości własność rodu Nałęczów.

Obecnie powiat ma charakter rolniczy. Krzyżują się tutaj dwie waż-
ne arterie: szlak kolejowy Północ – Południe (Wybrzeże Bałtyku – Po-
znań, Warszawa Śląsk) i drogowy Zachód – Wschód (Paryż – Berlin – 
Moskwa). Liczne szlaki piesze, rowerowe oraz ścieżki przyrodnicze dają 
możliwości uprawiania turystyki aktywnej. 

W powiecie szamotulskim intensywnie rozwija się agroturystyka. 
Największe jej skupienie widoczne jest w północnej części regionu na 
terenie gminy Wronki oraz w części wschodniej – w gminie Pniewy.

Wieś powiatu Szamotulskiego daje możliwość korzystania z bogac-
twa natury – czystej wody, zieleni i świeżego powietrza, umożliwia po-
znanie wielowiekowego dziedzictwa kulturowego regionu.

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

w Szamotułach 
ul. Wojska Polskiego 4 
64-500 Szamotuły 
tel. 61 292 87 00 
www.szamotuly.com.pl

Informacja:
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, 

ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, tel.61 292 75 01, 
www.szamotuly.plPowiat szamotulski liczy ok. 90 tys. mieszkańców

Szamotuły



POWIAT SZAMOTULSKI
HISTORIA I TRADYCJE 
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XXV Trasa A ok. 3,2 km *
Dojazd: samochód, autobus, kolej

SZAMOTUŁY
Spacer po Szamotułach możemy rozpocząć z dworca PKP przy 

ul. Dworcowej. Po wyjściu z dworca skręcamy w lewo – w ul. Dworcową 
i przemierzamy ok. 800 m do Rynku. Po drodze mijamy Urząd Miasta 
i Gminy oraz kościół pw. Świętego Krzyża. Wchodzimy na okazałą sta-
rówkę otoczoną kamienicami z przełomu XIX/XX w. W centralnej części 
stoi kamienica z 1905 r. Obchodzimy Rynek z prawej strony i wchodzi-
my na ul. Braci Czeskich. Stąd idziemy ok. 300 m prosto, przecinając wą-
skie uliczki z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym. 
Ulicami: Braci Czeskich, Wroniecką docieramy do Zamku Górków. Całe 
założenie położone jest po prawej stronie. Wchodzimy przez bramkę 
(koło Biblioteki Powiatowej). Na wprost gościniec, a po prawej pałac. Za 
nim, od strony ul. Wronieckiej wieża obronna i wały. Po zwiedzeniu za-
łożeń zamkowych i ogrodowych wracamy na ul. Wroniecką i skręcamy 
w lewo. Po ok. 200 m skręcamy w prawo na ul. Kapłańską i po dalszych 
120 m docieramy do bazyliki mniejszej MB Pocieszenia i św. Stanisława 
Biskupa. Ulicą Kapłańską docieramy do ul. Ratuszowej – wychodzącej 
z Rynku. Skręcamy w prawo i po 200 m docieramy do Urzędu Miasta 
(WC), a dalej ul. Dworcową na parking przy dworcu PKP.

Informacja:
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26,

64-500 Szamotuły, tel. 61 292 75 01, www.szamotuly.pl
Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 

64-500 Szamotuły, tel. 61 292 13 07
Muzeum – Zamek Górków, ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły, 
tel. 61 292 18 13, www.zamek.org.pl

Miasto położone jest nad rzeką Samą, na Pojezierzu Wielkopolskim, 
ok. 35 km na północny zachód od centrum Poznania, w sąsiedztwie Pusz-
czy Nadnoteckiej. Położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu miasta 
i gminy, a także ruchowi turystycznemu. Przecinają się tutaj ważne szla-
ki komunikacyjne, łączące sąsiednie ośrodki. Wiodą tędy również drogi 
międzynarodowe, które poprzez trasę A2 i Frankfurt n. Odrą biegną do 
Berlina, oraz linia kolejowa Poznań – Szczecin.

Pierwsze wzmianki o osadzie „Stare Szamotuły” pochodzą z 1231 r. Przed 
1257 r. otrzymała ona od Przemysła I prawo do odbywania targów. W 1284 r. 
kasztelan poznański Tomisław uzyskał od księcia Przemysła II zwolnienie No-
wych Szamotuł od opłat targowych oraz przywilej lokowania tych osad na 
prawie zachodnim. W 1420 r. król Władysław Jagiełło nadaje miastu prawa 
miejskie. Na początku XV w. miasto podzielono między Świdwów-Szamotul-
skich i Górków. W 1551 r. powstała tu pierwsza drukarnia w regionie wielko-
polskim. XVI w. Szamotuły stają się ośrodkiem reformacji i były jednym naj-
większych skupisk braci czeskich w Polsce. Na przełomie XVI i I poł. XVII w. ma 
tu miejsce osadnictwo niemieckie, szkockie i żydowskie. W latach 1793-1919 
miasto trafi a do zaboru pruskiego. Od 1815 – Szamotuły znajdują się w ob-
rębie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W 1848 r. uruchomiona zostaje linia 
kolejowa Poznań-Szczecin. Na przełomie XIX i XX w. następuje silny rozwój 
miasta. Powstają: cukrownia, olejarnia, zakłady meblarskie i młyny. W latach 
1918-1919 Szamotuły były ośrodkiem Powstania Wielkopolskiego. W okresie 
międzywojennym następuje szybki rozwój miasta. Po II wojnie światowej Sza-
motuły znów weszły w fazę intensywnego rozwoju gospodarczego.

Muzeum „Zamek Górków” 
w Szamotułach prezentuje
wnętrza siedziby magnackiej 
i jedną z największych w Pol-
sce kolekcji ikon. W ofi cynie 
mieści się wystawa etnogra-
fi czna, a w baszcie ekspo-
nowane są m.in.: „komnata 
Halszki z Ostroga”, obiek-
ty archeologiczne i historia 
miasta. W XIX-wiecznym spi-
chrzu wystawiono skarby ar-
cheologiczne odkryte w cza-
sie budowy przebiegającego 
przez Wielkopolskę gazocią-
gu jamalskiego.

Warto zobaczyć:
– historyczny układ urbanistyczny z XIV-XX w.;
– bazylikę mniejszą MB Pocieszenia i św. Sta-

nisława Biskupa z 1423 r. i z lat 1513-42;
– zespół klasztorny reformatów obejmujący 

kościół pw. Świętego Krzyża z lat 1675-82, 
oraz klasztor z II połowy XVII w.;

– zespół zamkowy obejmujący Zamek Górków 
w Szamotułach, wieżę mieszkalną „Baszta 
Halszki” z XIV w.; budynek na podzamczu, 
tzw. Zamek, z XV w., ofi cynę z końca XVIII w., 
park z fragmentami fosy i wały, (XV – XIX w.);

– domy w Rynku z VIII i XIX w.;
– dom przy pl. Sienkiewicza 23, z II poł. XIX w.;
– szachulcowy dom przy ul. Braci Czeskich 8 

z XIX w.
Wydarzenia:
– Dni Szamotuł



POWIAT SZAMOTULSKI
WRONKI CIĘ ZASKOCZĄ 
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XXV Trasa B ok. 2,5 km*
Dojazd: samochód, autobus

WRONKI
Wronki leżą w odległości 50 km od Poznania, w zakolu doliny Warty, 

przy szlaku kolejowym Poznań-Szczecin. Na północ od rzeki rozciągają się 
wydmy śródlądowe, gęsto porośnięte sosnowymi borami. 

Znalezione nad brzegiem Warty grociki strzał świadczą, że ludzie poja-
wili się na terenie Wronek już 8 tys. lat p.n.e. Najstarszy zapis o Wronkach 
pochodzi z 1279 r. Wronki do początku XVI w. stanowiły własność królew-
ską. Potem miasto należało do różnych wielkopolskich rodów. Od połowy 
XIX stulecia nastąpiło znaczne ożywienie gospodarcze, do czego przy-
czyniło się także uruchomienie w 1848 r. linii kolejowej Poznań-Szczecin. 
W okresie międzywojennym powoływane tu były licznie zespoły muzyczne, 
drużyny harcerskie, kluby sportowe, a istniejący już od dawna „Sokół” i Brac-
two Kurkowe wznowiły swoją działalność. 25 stycznia 1945 r. Wronki zostały 
wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Nastąpił czas budowy nowych za-
kładów pracy, rozwoju oświaty i kultury. 

Wronki często określane są mianem „Bramy do Puszczy Noteckiej” – 
ten imponujący kompleks leśny zajmuje tu ok. 19 tys. ha, co odpowiada 
powierzchni 1000 Stadionów. Na terenie Puszczy występują liczne gatunki 
zwierząt objętych częściową lub ścisłą ochroną, m.in. kania ruda, kania czar-
na, bielik zwyczajny i bocian czarny.

Spacer po Wronkach polecamy rozpocząć przy parkingu Lidla przy 
ul. B. Chrobrego. Kierujemy się w lewą stronę drogą nr 182 w kierunku 
mostu na ul. Jana Pawła II. Przechodzimy mostem nad rzeką (ok. 650 m) 
z widokami na dolinę Warty i kładkę pieszo-rowerową po lewej stronie.

Na Rondzie Europa skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się szko-
ła, a po lewej zajazd i stacja paliw Orlen. Na przeciwko Orlenu znajduje się 
Hotel Olympic i centrum sportowe (WC dostępne dla ON). Dalej skręcamy  
w lewo – w ul. Leśną i podążamy ok. 400 m do kładki pieszo-rowerowej 
nad Wartą. Z kładki rozciąga się widok na klasztor i most samochodowy po 
lewej stronie oraz most kolejowy po prawej stronie. Przechodzimy na drugą 
stronę kładki i skręcamy w lewo – w ul. Rzeczną, a po 50 m w prawo i jeste-
śmy przy klasztorze franciszkanów. Skręcamy w prawo – w ul. Klasztorną, 
przechodzimy przez Rynek, na którym znajduje się pomnik „Ku czci i chwale 
poległym za wolność Ojczyzny”. Po dalszych 200 m, jesteśmy na ul. Siera-
kowskiej, mijając po lewej stronie kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Na-
stępnie skręcamy w ul. Spokojną, a po 100 m jeszcze raz w lewo na pl. Wol-
ności, czyli dawne wronieckie „planty” i targowisko, które po gruntownym 
remoncie w 2010 r. zmieniło się w jedno z najbardziej reprezentacyjnych 
miejsc na terenie miasta. Przechodzimy przez całą długość placu, a następnie 
skręcamy w lewo w ul. Powstańców i po chwili w prawo w ul. Poznańską, 
którą dochodzimy do ul. B. Chrobrego, przy której rozpoczęła się cała trasa. 
Parking Lidla znajduje się w odległości ok. 100 m po skręcie w lewo.

Wydarzenia:
– Dni Wronek

 – Piknik 
Ekologiczny 

Informacja:
Urząd Miasta i Gminy Wronki, 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, 
Sekretariat: tel. 67 254 53 00, 

www.wronki.pl

Obecnie we Wronkach prężnie 
rozwija się wiele znaczących zakła-
dów produkcyjnych, w tym światowi 
liderzy branży AGD, fi rmy specjalizu-
jące się w obróbce metalu i pracow-
nie organmistrzowskie. 

Sąsiedztwo Warty tworzy znako-
mite warunki dla wodnej rekreacji. 
Stopniowo odradza się ruch żeglar-
ski i kajakarski na rzece, a przystań 
w Olszynkach to świetne miejsce dla 
odpoczynku na stałym lądzie.  

Warto zobaczyć:
– kościół parafi alny pw. św. Katarzy-

ny w stylu gotyckim, wzniesiony 
pod koniec XV w., ołtarz główny 
rzeźbiony i malowany, w nowym 
ołtarzu głównym znajduje się póź-
nogotycka rzeźba Vir Dolorum z ok. 
1500 r., a w prezbiterium renesan-
sowa rzeźba – Pieta z końca XVI w.;

– kościół klasztorny oo. franciszka-
nów z XVII w., wcześniej siedziba 
dominikanów.
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe

w Środzie Wielkopolskiej 
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 80 51
www.powiatsredzki.pl

Powiat średzki leży w środkowej części województwa wielkopolskiego 
na południowy wschód od miasta Poznania. Ziemia średzka geograficznie 
leży na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, subregionu Pojezierza Wielko-
polskiego. Część północna to Równina Wrzesińska urozmaicona na połu-
dniowym zachodzie długą rynną jezior Zaniemysko-Kórnickich. Południo-
wą część ziemi średzkiej zajmuje Kotlina Śremska, którą pośrodku przecina 
szeroka pradolina Warty (płynącej tutaj na linii wschód – zachód).

Swoim zasięgiem powiat obejmuje pięć gmin: Dominowo, Krzykosy, 
Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Miasto i Gminę Środa Wlkp. 
Przez teren powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne łączące Wybrze-
że Morza Bałtyckiego ze Śląskiem (droga krajowa nr 11 oraz kolejowa 
magistrala z północy na południe Polski). 

Powiat średzki ma charakter rolniczo-przemysłowy. Teren powiatu 
jest równinny, a lesistość wynosi 16%. W regionie dominuje krajobraz 
typowy dla Wielkopolski – rozległe niziny wypełnione szachownicą pól 
i łąk, a niewielkie wzniesienia, porośnięte są lasami. Na terenie powiatu 
znajdują się cztery jeziora oraz zbiornik retencyjny. Gród w Gieczu stano-
wił ważny element systemu obronnego w państwie pierwszych Piastów.

Dobra lokalizacja powiatu, rozbudowana infrastruktura, rozwinięta 
sieć dróg kołowych i kolejowych oraz bogactwo zabytków sprawiają, że 
powiat średzki jest miejscem atrakcyjnym dla inwestycji gospodarczych 
jak i regionem pełnym uroku i ciekawych miejsc, który warto odwiedzić 
i dobrze poznać.

Środa Wielkopolska

Informacja:
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 

63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 286 77 00 Powiat średzki liczy ok. 57 tys. mieszkańców



Informacja:
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, 

ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, 
tel. 61 286 77 00, www.sroda.wlkp.pl

POWIAT ŚREDZKI
MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 
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XXVI Trasa A ok. 2 km *

ŚRODA WIELKOPOLSKA
Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa 

wielkopolskiego. Jest największą i jedyną miejsko – wiejską gminą Powiatu 
Średzkiego. Przez Środę przebiega kolejowa magistrala północ – południe 
oraz droga krajowa DK 11 (łącząca środkowe wybrzeże Morza Bałtyckiego ze 
Śląskiem). Środa Wielkopolska leży na terenach, które są tylko w niewielkim 
stopniu zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza. 

Około 3700 r. p.n.e., w dorzeczu Maskawy, pojawiły się pierwsze grupy 
neolitycznych rolników przybyłe z południa Polski, prowadzące osiadły tryb życia. 
2000 lat p.n.e. Środę i okolice zamieszkiwały ludy umiejące posługiwać się brązem. 
Zagęszczenie sieci osadniczej oraz dogodność szlaku komunikacyjnego wzdłuż 
Maskawy sprawiły, że tędy właśnie wiodła jedna z nitek szlaku bursztynowego, 
czego pośrednim dowodem mogą być paciorki egipskie znajdowane w Dębiczu, 
Nadziejewie i Środzie. Pierwsze grodzisko znajdowało się na wzniesieniu pomiędzy 
dzisiejszą Kolegiatą a Nowym Rynkiem. Na miejscu dzisiejszego ratusza, za 
Władysława Jagiełły w latach 1402-1413, był tu gotycki zamek królewski.

Prawdopodobnie w latach 1261-67 Środa otrzymała prawa miejskie. W XV w. 
miasto było jednym z największych w Wielkopolsce. Od 1454 r. aż do okresu 
rozbiorowego Środa była miejscem sejmików województw poznańskiego, 
kaliskiego, a później także gnieźnieńskiego. 

W mieście rozwijał się handel i rzemiosło. Podczas „potopu szwedzkiego” 
w 1655 r. miasto zostało zdobyte i złupione przez wojska szwedzkie. Mimo znisz-
czeń, dzięki odbywającym się w mieście sejmikom, utrzymało swoją zamożność. 
15 lutego 1793 r. Środa trafi ła pod zabór pruski. Miasto było ważnym miejscem 
walki o polskość i wyzwolenie spod zaboru. II wojna światowa przynosi terror 
i rozstrzeliwanie ludności polskiej. 23 stycznia 1945 r. Środa została wyzwolona. 
W 1967 r. obchodzono tu uroczystość 700-lecia nadania praw miejskich.

Warto zobaczyć:

Spacer po Środzie Wielkopolskiej proponujemy rozpocząć z par-
kingu na pl. Armii Poznań. Na skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego 
z pl. Armii Poznań znajduje się pomnik bohaterskiej Armii Poznań. Na-
przeciwko pomnika wychodzi ul. I. Daszyńskiego. Tam znajduje się Sta-
rostwo Powiatowe i Urząd Miejski. My kierujemy się na ul. Powstańców 
Wielkopolskich a następnie na ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Wchodzimy do Rynku. Skręcamy w lewo i naprzeciwko mamy budynek 
sądu z czerwonej cegły. Na Rynku znajdują się dwie figury: figura NPM 
i figura św. Wawrzyńca. Podążamy przy sądzie prosto – na ul. 17 Wrze-
śnia i za budynkiem parafialnym skręcamy w lewo do kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Po obejściu i zwiedzeniu kościoła wychodzimy 
na ul. Wiosny Ludów i skręcamy w prawo przy placu zabaw. Dalej poru-
szamy się po plantach miejskich (dawne obwarowania i fosa), ul. Księdza 
Kegla, ok. 200 m, do ul. Szpitalnej i dalej – do ul. T. Kościuszki. Planty 
średzkie to zielone płuca miasta, miejsce spacerów i wypoczynku miesz-
kańców. Z plant skręcamy w ul. Kilińskiego prowadzącą do Rynku. Po 
100 m, zostawiając Rynek po prawej stronie, skręcamy w lewo – do kole-
giaty średzkiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z kościoła 
kierujemy się ul. Szkolną do ul. Kościelnej, a następnie w prawo 
– w ul. Ratuszową – do parkingu na pl. Armii 
Poznań.

– rynek i zachowany historyczny układ urbanistyczny starego miasta z XIV-XX w.,
– ratusz z poł. XIX w.; 
– późnogotycką kolegiatę średzką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-

ny z lat 1423-28, przebudowaną w końcu XV i na początku XVI w.;
– budynek bramny prowadzący na dziedziniec kolegiaty stanowiący neogotycką 

dzwonnicę z 1869 r.;
– plebanię z pocz. XIX wieku, ul. Jażdżewskiego 3;
– neoromański kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1883-88;
– mury nawy kościoła dominikanów ze szkarpami z XV w.; 
– cmentarz rzymskokatolicki (najstarszy nagrobek z 1792 r.) z kaplicą z 1913 r.;
– domy (wille) z XIX w., ul. Kilińskiego 7, ul. Dąbrowskiego 12, 20, Krótka 5;
– wodociągową wieżę ciśnień z lat 1910-11;
– szlak Średzkiej Powiatowej Kolei Wąskotorowej wraz z infrastrukturą;
– pomniki: J.H. Dąbrowskiego, harcerzy, zabitych robotników cukrowni we wrze-
śniu 1939 r., miejsce straceń środzian we wrześniu 1939 r., nauczycieli, 700-lecia 
miasta, Armii Poznań, Powstańców Wielkopolskich.

Dojazd: samochód, autobus, kolej, 
 komunikacja miejska gratis
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe

w Śremie 
63-100 Śrem 
ul. Mickiewicza 17 
tel. 61 283 70 01 
www.powiat-srem.pl 

Powiat rozciąga się w trzech krainach geograficznych. Środkową 
część zajmuje Pradolina Warszawsko-Berlińska, a jej dnem płynie rze-
ka Warta, która oddziela tereny Pojezierza Wielkopolskiego na północy 
od Pojezierza Leszczyńskiego na południu. W skład powiatu wchodzą: 
gminy miejsko-wiejskie: Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem, gminy wiej-
skie: Brodnica, miasta: Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem. Teren powiatu 
śremskiego należy do obszarów nizinnych oraz pojezierzy. Został on 
ukształtowany w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego – 
stąd w jego krajobrazie jeziora, wzgórza morenowe, ozy i wały wydmo-
we porośnięte lasami. Ma charakter głównie rolniczo-usługowy.

Krajobraz wiejski to m.in. parki podworskie (w Górze, Jaszkowie, 
Łęgu, Manieczkach, Mechlinie, Międzychodzie, Mszczyczynie, Wło-
ściejewkach), znajdują się w nich pomniki przyrody: dęby szypułkowe, 
lipy drobnolistne, kasztanowce zwyczajne i platany. Największe skupi-
sko głazów narzutowych uznanych za pomniki przyrody (w Wielko-
polsce) znajduje się w gminie Dolsk. Liczne jeziora, parki krajobrazo-
we, szlaki rowerowe i piesze sprzyjają uprawianiu turystyki aktywnej. 
Oprócz pomników przyrody region śremski posiada wiele zabytków 
architektonicznych. 

Powiat śremski liczy ok. 60,7 tys. mieszkańców

Śrem

Informacja turystyczna:
„Cafe Tej!” Miejskie Centrum Informacji, pl. 20 Października 11, 

63-100 Śrem, tel. 61 670 61 35, 600 924 173, cafetej@gmail.com



POWIAT ŚREMSKI 
PO HISTORYCZNYM ŚREMIE 
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XXVII Trasa A ok. 4,5km *
Dojazd: samochód, autobus

ŚREM
Śrem to miasto położone w kolanie Warty w Kotlinie Śremskiej. Po raz pierw-

szy wspomniany w dokumentach pisanych w 1136 r. jako ważny gród kasztelań-
ski. W 1253 r. miasto lokowano na lewym brzegu Warty, a w 1393 r. przeniesiono 
je na wyspę zwaną „Kobylec”, bliżej starego grodu.

W późnym średniowieczu nastąpił rozwój Śremu związany z rozwojem su-
kiennictwa oraz położeniem miasta przy szlaku łączącym Poznań z Wrocławiem. 

Wiek XVII to okres wielkich klęsk, w wyniku których miasto podupadło. W la-
tach 1653-1656 w Śremie i na okolicznych ziemiach szalała epidemia dżumy, 
która doprowadziła do śmierci ok. 70% ówczesnych mieszkańców miasta. Znisz-
czeń dopełnili Szwedzi w okresie Potopu Szwedzkiego (w 1655-1660 r.). W na-
stępnych latach miasta dopadły klęski żywiołowe m.in. wielka powódź z 1736 r., 
a w 1762 r. pożar wzniecony przez wojska rosyjskie strawił ponad 100 budynków. 
W 1807 r. Śrem znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie 
Wiedeńskim miasto weszło w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego – pod 
władanie pruskie. Ochotnicze oddziały ze Śremu podczas Powstania Wielko-
polskiego, walczyły w bitwach pod: Zbąszyniem, Rawiczem i Lesznem. Miasto 
ponownie przeżyło rozkwit po II wojnie światowej.

Warto zobaczyć:

Spacer po Śremie sugerujemy rozpocząć z Rynku dziś pl. 20 Stycznia 
(liczne parkingi). Na placu znajduje się historyczna zabudowa, ratusz i fon-
tanna. Kierujemy się ul. Farną ok. 150 m. Po prawej stronie mijamy kościół 
farny pw. NMP Wniebowziętej. Idziemy dalej ok 50 m i skręcamy w prawo 
w ul. Parkową. Teraz idąc dzielnicą willową mamy do przebycia ok. 300 m. 
Przed stadionem skręcamy w prawo i poruszamy się między parkiem a sta-
dionem. Po przejściu 150 m, przy bramie stadionu, mamy rozwidlenie dróg. 
W lewo ścieżka prowadzi do „Dobosza” pomnika Powstańców Wielkopol-
skich (ok. 200 m) a lekko na skos w prawo na ul. Poznańską. My podążamy 
w prawo – na ul. Poznańską. Po prawej stronie jest pomnik Żołnierza Pol-
skiego, a dalej plac zabaw dla dzieci. Wychodzimy przy fontannie i krzy-
żu na ul. Poznańską. Na siatce po prawej napis „Park Powstańców Wiel-
kopolskich 1918-1919”. Skręcamy w prawo i podążamy ok. 500 m przez 
pl. 20 Stycznia i dalej – ul. Kościuszki do ul. Prymasa S. Wyszyńskiego. Tu 
znajduje się kościół pw. Ducha Świętego. Stąd możemy wrócić ul. Pryma-
sa S. Wyszyńskiego i ul. Kościuszki do Rynku, na parking. Możemy też 
(ul. Prymasa S. Wyszyńskiego i Młyńską) przejść do ul. J. Piłsudskiego 
i skręcić w prawo na most – na Warcie. Polecamy kontynuować spacer do 
ronda (na rondzie symboliczny rower), a dalej (dwa razy w prawo) – na pro-
menadę i ul. Nadbrzeżną. Kiedy już znajdziemy się nad Wartą, to promena-
da odchodzi w prawo ok. 800 m (po drodze pomnik – ławeczka Heliodora 
Święcickiego – założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza oraz pomnik – ławeczka ks. Piotra Wawrzyniaka). My podą-
żymy w lewo – ul. Nabrzeżną. Tu cumują jednostki białej floty na Warcie 
(przystań w Śremie). Na nabrzeżu, przy moście, latem znajduje się wypo-
życzalnia rowerów. Jest tu też restauracja. Podążając ul. Nadbrzeżną ok. 
700 m docieramy do Mariny w Śremie. Jest tu możliwość wyczarterowa-
nia łodzi, kajaków, miejsce do odpoczynku i parking. Do Rynku wracamy 
ul. Nadbrzeżną, Mostem 23 Stycznia, ul. J. Piłsudskiego i skręcamy w lewo 
– w ul. Doktora S. Matuszewskiego (ok. 1,3 km).

Informacja turystyczna:
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski

 Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości**,
ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem, 

tel./fax 61 283 27 04, unia@srem.com.pl

Wydarzenia:
– Śremskie żyrafy

 – Dni Śremu
 – Międzynarodowy 
Weekend Filmowy

– Rynek, a dziś pl. 20 Października, 
prostokątny plac (160 × 90 m) wyty-
czony w XVI w.;

– kamienice na Rynku z XIX w.;
– najstarszą kamienicę z 1827 r. 

(ul. Kościuszki 1);
– ratusz z 1838 r.; 
– kościół farny NMP Wniebowziętej; 

późnogotycki kościół z 1393 r. 
zwieńczony 62 m wieżą, przy 
kościele zabytkowy cmentarz;

– plebanię przy ul. Farnej 17 (organi-
stówka) oraz neogotycką wikaryjkę 
z 1889 r. Tuż za nimi dawna kaplica 
szpitalna i lazaret wojskowy z 1862 r.;

– dawne gimnazjum przy ul. Poznań-
skiej 11 z 1869 r., dzisiaj L.O.; 

– zespół poklasztorny franciszkanów 
otoczony wysokim murem z dwoma 
barokowymi bramkami z 1770 r.;

– kościół klasztorny pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny;

– kościół pw. św. Ducha, późnogotycki 
z 1614 r.; 

– wieżę ciśnień przy ul. Mickiewicza; 
– budynek przy ul. ks. Piotra 

Wawrzyniaka 3;
– budynek Starostwa Powiatowego 

z portalem wejściowym, nawiązujący 
do renesansu holenderskiego 
powstały w 1904 r.;

– zespół poklasztorny z XVIII w.; 
– cmentarz staromiejski na Górczynie 

gdzie znajdują się pomniki: 
– Powstańców Wielkopolskich, 
– pomniki bohaterów Wiosny Ludów 
oraz z I i II wojny światowej;

– zespół koszarowy zbudowany 
w latach 1902–1903;

– zabytkowe kamienice przy 
ul. Kościuszki i ul. Marciniaka;

– budynki Bractwa Kurkowego;
– Pomnik ławeczkę ks. Piotra Wawrzy-

niaka na nadwarciańskiej promenadzie;
– pomnik ławeczkę Heliodora Święcic-

kiego na nadwarciańskiej promena-
dzie, założyciela i pierwszego rektora 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.



Informacja:
Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 

63-140 Dolsk, tel. 61 282 50 01, www.dolsk.pl

POWIAT ŚREMSKI 
POŚRÓD HISTORII I PRZYRODY 

198 199

XXVII Trasa B ok. 1,8 km*
Dojazd: samochód, autobus

DOLSK

Spacer po Dolsku rozpoczynamy na Rynku (parking). Dziś jest to 
pl. Wyzwolenia. Najstarszym budynkiem jest ustawiony szczytowo baro-
kowy dom pod nr 23 z połowy XVIII w. W pierzei zachodniej wznosi się 
ratusz z wysoką wieżą z 1981 r. W centrum Rynku jest granitowy pomnik 
Bohaterów Ziemi Dolskiej z 1978 r. oraz zrekonstruowana figura św. Jana 
Nepomucena z 1880 r. – na wysokiej kolumnie. Z Rynku trasa prowadzi 
ul. Świętego Ducha w stronę Śremu. Należy uważać, gdyż chodniki są na 
początku bardzo wąskie i należy przez ok. 100 m jechać jezdnią. Po lewej 
stronie mamy kościół pw. Świętego Ducha z 1618 r. Podążamy dalej prosto 
mijając po drodze, po prawej stronie, stację Orlen i po 300 m skręcamy 
w ul. Śremskie Przedmieście. Dalej prosto dzielnicą willową znów 300 m 
do ul. Szkolnej. Nieco powyżej widoczna wśród drzew eklektyczna willa 
„Azaria” z ok. 1880 r. Tu po lewej stronie mamy ładny widok na Dolsk. 
Skręcamy w lewo i schodzimy ul. Szkolną. To teren dawnego folwarku 
biskupiego, nazwanego później „Jaskółki”, a dziś integralna część miasta. 
Na wysokim, opadającym w stronę jeziora wzniesieniu, stał pałac biskupi 
rozebrany ok. 1790 r., otoczony ogrodem włoskim i winnicami na stoku. 
Zachowała się jedna z dwóch barokowych oficyn dawnego pałacu z około 
1760 r. Wraz z sąsiednimi budynkami mieści się tu szkoła podstawowa. 
Za boiskiem szkolnym, w miejscu zniszczonej drugiej oficyny, wznosi się 
budynek gimnazjum i nowoczesna hala sportowa. Ulicą Kościelną powra-
camy do kościoła farnego św. Michała Archanioła. Po drugiej stronie ulicy 
znajdują się zabudowania późnobarokowej plebani z połowy XVIII w., 
z dachem mansardowym z lukarnami, uważanej za najładniejszą w Wiel-
kopolsce. Przed plebanią stoi kapliczka z figurą Serca Jezusowego. Na ka-
miennym cokole tablica założycieli najstarszego w Wielkopolsce Kółka 
Rolniczego z 1926 r. Tablica zniszczona w czasie II wojny światowej zo-
stała zrekonstruowana w 1996 r.

Dalej podążamy za parkingiem przykościelnym w prawo – nad jezioro 
Dolskie Wielkie. Nowo wybudowane ścieżki i pomosty pozwolą chwilę 
wypocząć nad jeziorem. Spacer kontynuujemy prosto promenadą przez ok. 
200 m – na mostek. Wracamy do Rynku ul. Pocztową (ok. 100 m), 
a następnie w prawo ul. Podgórną na 
pl. Wolności. 

Miasto położone jest na przesmyku między Jeziorem Dolskim Wielkim a Je-
ziorem Dolskim Małym, przy drodze wojewódzkiej nr 434. Jest tu prawdziwa 
mozaika form terenowych ukształtowanych przez lodowiec, ozdobiona jezio-
rami zgrupowanymi wokół miasteczka. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą 
z okresu kultury łużyckiej. Znaleziono tu brązowe ozdoby z tego okresu oraz 
cmentarzysko. Na półwyspie Jeziora Dolskie Małe znajdowało się grodzisko, 
które istniało do XVIII w. Osada targowa znajdowała się tu na przełomie XI 
i XII w. Powstała ona na szlaku handlowym z Poznania na Śląsk. Pierwsze infor-
macje o miejscowości zamieszczone zostały w 1136 r. w tzw. Bulli gnieźnień-
skiej papieża Innocentego II, gdzie wymieniana jest jako własność biskupów 
gnieźnieńskich. W latach 1231-1797 Dolsk był własnością biskupów poznań-
skich. W 1359 r. Dolsk otrzymał średzkie prawa miejskie z przywileju króla Ka-
zimierza Wielkiego. 22 kwietnia 1866 r. powstało tu pierwsze w Wielkopolsce 
kółko rolnicze (Dolskie Kółko Włościańsko-Rolnicze). Podczas Powstania Wiel-
kopolskiego utworzono w mieście kompanię (pod dowództwem por. Tomasza 
Paula), która wchodziła w skład batalionu śremskiego i walczyła pod Rawiczem 
i Zbąszyniem. Podczas masowych egzekucji II wojny światowej, rozstrzelano 10 
mieszkańców Dolska i okolic. Wyzwolenie nastąpiło 21 stycznia 1945 r. Obecnie 
w miasteczku działają niewielkie zakłady rzemieślnicze i usługowe.

Warto zobaczyć:
– ratusz z wieżą z 1981 r., powstał 

poprzez przebudowę trzech kamie-
nic, dziś Urząd Miasta i Gminy oraz 
biblioteka z Izbą Regionalną;

– Rynek i założenie urbanistyczne dziś 
pl. Wyzwolenia, regularny rozplano-
wany po założeniu miasta w 1359 r.;

– na Rynku pomnik Bohaterów 
Ziemi Dolskiej z 1978 r. oraz fi gura 
św. Nepomucena z 1880 r.;

– piętrowe kamieniczki z XVIII i XIX w., 
najstarsza barokowa nr 23; 

– kościół parafi alny pw. św. Michała 
Archanioła, późnogotycki wzniesiony 
ok. 1460 r., ufundowany przez 
bp. Andrzeja z Bnina;

– mur przykościelny z barokową bramą, 
gruntownie odrestaurowany po 
pożarze w 1790 r.;

– dzwonnicę z końca XVIII w. 
z dzwonami z 1680 i 1777 r.;

– plebanię z połowy XVIII w., z dachem 
mansardowym z lukarnami;

– barokowy kościół pw. Świętego 
Wawrzyńca z 1685 r.; 

– drewniany kościół pw. Świętego 
Ducha z 1618 r., zbudowany na 
planie kwadratu z wielobocznie 
zamkniętym prezbiterium, konstruk-
cji szachulcowej, w ołtarzu głównym 
znajduje się płaskorzeźba ze sceną 
koronacji Najświętszej Maryi Panny 
oraz rzeźby św. Jana Ewangelisty 
i św. Mateusza;

– dom przy ul. Rynek 23 z poł. XVIII w.;
– willę „Azaria” przy ul. Śremskie 

Przedmieście 23 z 1903 r.;
– wiatrak koźlak z 1 poł. XIX w.;
– dwór secesyjny z 1909 r. i park 

dworski;
– ofi cynę dawnego dworu biskupiego 

z ok. 1760 r., obecnie Szkoła Podsta-
wowa im. Janusza Kusocińskiego;

– pomnik Janusza Kusocińskiego 
z 1977 r.;

– pomnik Kozy z 2010 r.
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POWIAT TURECKITRASA XXVIII
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe

w Turku 
ul. Kaliska 59 
62-700 Turek 
tel. 63 222 32 86 
www.powiat.turek.pl

Powiat Turecki położony jest we wschodniej Wielkopolsce, w pasie ni-
zin zwanych „Krainą Wielkich Dolin”, na Nizinie Wielkopolskiej. Rzeźba 
terenu powiatu jest charakterystyczna dla krajobrazów staroglacjalnych, 
związanych ze zlodowaceniem środkowopolskim. Są to typowe formy 
dla krajobrazu wysoczyzn morenowych, płaskich, urozmaiconych jedy-
nie skupiskami wydm rozciętych dolinami rzek. Zachodnią część powia-
tu stanowi Wysoczyzna Turecka, wschodnią zaś dolina rzeki Warty.

Administracyjnie powiat podzielony jest na sześć gmin wiejskich: 
Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, dwie 
gminy miejsko – wiejskie: Dobra i Tuliszków oraz jedną gminę miejską 
Turek. Powiat ma charakter przemysłowo-rolniczy.

Swoistą cechą Powiatu Tureckiego jest kopalnictwo odkrywkowe. 
Najważniejszym eksploatowanym bogactwem naturalnym jest węgiel 
brunatny. Udokumentowane i eksploatowane złoża występują na tere-
nie gmin: Turek, Przykona, Brudzew . Węgiel wykorzystywany jest jako 
surowiec energetyczny w miejscowej Elektrowni „ADAMÓW”. Poza 
węglem występują dość powszechnie pospolite surowce mineralne jak: 
piaski, żwiry, gliny morenowe, iły wykorzystywane w budownictwie. 
Tereny pokopalniane rekultywuje się w kierunku zbiorników wodnych 
służących rekreacji. Powstały akweny: Przykona, Bogda-
łów, Janiszew, Władysławów.

Turek

Informacja turystyczna:
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, 

pl. Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek, 63 278 41 60, 
www.muzeum.turek.pl, turystyka@muzeum.turek.plPowiat turecki liczy ok. 85 tys. mieszkańców



POWIAT TURECKI
TUREK – MIASTO MEHOFFERA 
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XXVIII Trasa A ok. 1,6 km *
Dojazd: samochód, autobus

TUREK

Informacja:
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, 

pl. Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek, tel. 63 222 30 86, 
www.muzeum.turek.pl, turystyka@muzeum.turek.pl

Spacer po Turku sugerujemy rozpocząć przy ul. Kaliskiej lub 
3 Maja. Kierujemy się przez ul. Kaliską na pl. H. Sienkiewicza. Znaj-
duje się tu kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Naprzeciwko 
kościoła na skwerku przy hotelu „Ławeczka Józefa Mehoffera”. Po obej-
rzeniu kościoła kierujemy się na ul. Parkową. Po 150 m wchodzimy pół-
nocno-wschodnią stroną do parku Żerminy Składkowskiej. Nad kana-
łem Foluszy znajdują się dwa stawy . Jeden w części środkowej, a drugi 
w części wschodniej. Polecamy chwilę odpocząć w parku i mały spacer. 
Jest tu pomnik Józefa Piłsudskiego. Z parku wracamy ul. Parkową przy 
kościele na pl. Wojska Polskiego. Tutaj (w dawnym ratuszu) znajduje się 
muzeum a na placu w centralnej części fontanna i obelisk. Wokół placu 
liczne historyczne kamienice z XIX i XX w. Z pl. Wojska Polskiego po-
lecamy wybrać się ok. 300 m w prawo (ul. Kolską) pod pomnik „Nigdy 
Więcej Wojny”. Na parking wracamy ul. Kolską.

Miasto Turek położone jest w zapadlisku na Wysoczyźnie Tureckiej nad ka-
nałem Folusz. Turek jest drugim co do wielkości ośrodkiem przemysłowym Ko-
nińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Obecność złóż węgla brunatnego w po-
bliżu miasta zadecydowała o powstaniu Kopalni Węgla Brunatnego Adamów 
oraz Elektrowni Adamów. 

Około VI w. p.n.e. – pierwsi osadnicy pojawili się na ziemi turkowskiej. Pierw-
sza wzmianka o Turku pochodzi z 1136 r. (w bulli papieża Innocentego II) i wy-
mienia Turek jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich. W XIII i XIV w. tereny 
wschodniej Wielkopolski były wielokrotnie niszczone przez wojska. Prawa miej-
skie Turkowi nadał biskup Janisław w 1341 r. Turek już wtedy był największym 
ośrodkiem w promieniu kilkunastu kilometrów i posiadał murowany kościół, któ-
ry przetrwał do początków XX w. Ulgi podatkowe zastosowane wobec mieszkań-
ców przez arcybiskupa w związku z nadaniem praw miejskich, zapewniły osadzie 
szybki rozwój. W 1357 r. król Kazimierz III Wielki potwier-
dził władztwo biskupów gnieźnieńskich nad Turkiem. Wiel-
ki pożar miasta w 1523 r. zniszczył większość zabudowy. 
W 1655 r. przez miasto przemieszczały się oddziały woj-
skowe Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego wal-
czące ze Szwedami. W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. 
Turek przeszedł pod panowanie pruskie. W trakcie kampa-
nii napoleońskiej w 1807 r. miasto weszło w skład Księstwa 
Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. mia-
sto wraz z ziemią kaliską zostało włączone do Królestwa Polskiego. 

W 1820 r. nadano miastu charakter osady fabrycznej. Nastąpił szybki rozwój 
gospodarczy i przestrzenny miasta. Założono tu gorzelnię i browar, wytyczono 
nowe ulice i działki dla osiedleńców.

Wybuch powstania listopadowego i represje rosyjskie zahamowały szybki 
rozwój miasta. W 1861 r. nastąpił poważny kryzys w przemyśle tkackim, co spo-
wodowało protesty o charakterze społecznym i narodowym. 4 sierpnia 1914 r. 
żołnierze i urzędnicy carscy opuścili miasto. Do Turku wkroczyły wojska nie-
mieckie (okres I wojny światowej). Okres międzywojenny to czas rozwoju mia-
sta. 7 września miasto Turek zajęły wojska niemieckie. 17 września przy placu 
targowym Wehrmacht rozstrzelał kilkunastu mieszkańców miasta. Turek i oko-
lice zostały włączone wówczas do niemieckiego Kraju Warty. W 1940 r. Niem-
cy utworzyli na terenie miasta getto, w którym umieszczono 3,7 tys. Żydów 
z miasta i okolicy. 21 stycznia 1945 r. Turek zajmuje Armia Czerwona. Po woj-

Wydarzenia:
– SCABB Festival

 – Sztuka Na Ulicy – teatry uliczne
 – Dni Turku

Warto zobaczyć:
– ratusz miejski z II połowy XIX w.;
– neogotycki kościół rzymskokatolicki 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(projektu architekta Konstantego 
Wojciechowskiego i jego syna Jarosława) 
z witrażami i polichromią Józefa Mehoffera 
z początków XX w. 
(konsekracja 7 września 1924 r.); 

– ławeczkę Józefa Mehoffera na wprost 
głównego wejścia do kościoła odsłoniętą 
w 2009 r.;

– cmentarz i kościół ewangelicko-augsburski;
– Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 

w budynku dawnego ratusza; 
– pomnik Józefa Piłsudskiego w parku 

im. Żerminy Składkowskiej.

nie nastąpiła stopniowa rozbudowa 
miasta. Obecnie Turek jest ważnym 
w Wielkopolsce ośrodkiem przemy-
słowym i usługowym. Mocną stroną 
Turku jest infrastruktura techniczna.
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Informacje przydatne:
– Starostwo Powiatowe 

w Wągrowcu 
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 80 515
www.wagrowiec.pl

Powiat wągrowiecki jest jednym z większych powiatów Wielko-
polski, leżącym w północno-wschodniej części województwa. Leży 
w północno-zachodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego na przecię-
ciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Początki Wągrowca 
związane są z ekspansją cystersów sprowadzonych ok. 1142 r. do Łekna 
(leżącego nieopodal Wągrowca). 

W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Wągrowiec, gminy miej-
sko-wiejskie: Gołańcz, Skoki, gminy wiejskie: Damasławek, Mieścisko, 
Wapno, Wągrowiec, miasta: Wągrowiec, Gołańcz, Skoki. Powiat ma cha-
rakter rolniczo-usługowy. W powiecie znajdują się także liczne obiekty 
sakralne, wśród nich najstarszy, będący zabytkiem klasy „0” drewniany 
kościół p.w. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Takie walory jak: przy-
jazne środowisko, liczne jeziora i lasy, ścieżki piesze i szlaki rowerowe, 
baza noclegowa, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku oraz 
uprawiania sportów wodnych oraz turystyki rowerowej. Ciekawostką 
jest skrzyżowanie dwóch rzek w Wągrowcu: Nielby i Wełny, wykonane 
ok 1830 r. podczas prac melioracyjnych przez cystersów. 

Wągrowiec

Informacja:
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, 

tel. 67 262 15 22, www.wagrowiec.euPowiat wągrowiecki liczy ok. 69,8 tys. mieszkańców
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XXIX Trasa A ok. 4,7 km *
Dojazd: samochód, autobus, kolej

WĄGROWIEC 
Wągrowiec znajduje się w północno-wschodniej Wielkopolsce, 55 km 

na północ od Poznania i 40 km od Gniezna, nad Jeziorem Durowskim. Jest 
położony na południu Pałuk – regionu historycznego i etnografi cznego. 
Wągrowiec leży też na Szlaku Cysterskim, utworzonym w 1990 r. decyzją Rady 
Europy. Rzeźba terenu w okolicy miasta jest płaska z licznymi jeziorami. Miasto 
zostało założone około 1300 r. jako osada na wyspie Prostynia (Prostorzecze) 
w dolinie rzek Nielby i Wełny. W 1319 r. tereny wokół Wągrowca jak i sama 
osada zostały wykupione przez zakon cystersów. Miasto zostało ulokowane 
w 1381 r. a w 1396 r. cystersi przenieśli swoją siedzibę z Łekna do Wągrowca. 
Przekazanie praw miejskich datowane jest na 1381 r. Wągrowiec jest ściśle 
związany z zakonem cystersów łekneńskich i rodem Pałuków. W 1393 r. król 
Władysław Jagiełło zatwierdził prawo do organizowania na wągrowieckim 
rynku cotygodniowych targów oraz corocznych jarmarków, odbywających się 
w dniu patrona miasta św. Jakuba Apostoła.

Od połowy XVII w. Wągrowiec coraz częściej nawiedzały klęski żywiołowe. 
Miasto kilkakrotnie ulegało zniszczeniu w wyniku pożarów, odnotowano 
powtarzające się powodzie i nawroty epidemii.

W XVII w. działała w Wągrowcu szkoła św. Marii Magdaleny przy kościele 
cysterskim, jej rektorem i altarystą w 1639 r. był Adam Gradowicz. W 1793 r. 
miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Wiek XIX przyniósł pewne ożywienie 
gospodarcze. 1 września 1939 r. Wągrowiec został zbombardowany przez 
Luftwaffe, zginęło wówczas wielu mieszkańców miasta, w tym ówczesny 
burmistrz Szymon Wachowiak. 5 września do miasta wkroczyło wojsko 
niemieckie i przez cały okres II wojny światowej doprowadziło praktycznie do 
jego całkowitego wyludnienia. 23 stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone. 
Od tego momentu Wągrowiec notuje stały dynamiczny rozwój.

Warto zobaczyć:

Informacja:
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, 

tel. 67 262 15 22, www.wagrowiec.eu

Spacer po Wągrowcu rozpoczynamy sprzed Dworca PKP przy 
ul. Dworcowej (liczne miejsca parkingowe). Kierujemy się w prawo – do 
ul. Kolejowej. Następnie w prawo ok. 70 m i w lewo – w al. Jana Pawła II. Po 
150 m docieramy na Rynek (w kształcie trapezu). W kamienicy pod nr 12 
pod „zegarem” znajdują się toalety. Wokół liczne kamienice z XIX i pocz. 
XX w. Na środku Rynku „Tańcząca fontanna”. Z Rynku wychodzimy na 
południe al. Jana Pawła II. Po 50 m przekraczamy rzekę Wełnę. Po lewej 
stronie drewniana fontanna na rzece (zimą lodowa). Kontynuujemy spa-
cer ok. 50 m. Idziemy w lewo, a po ok. 200 m mamy wieżę widokową 
„Wspinalnię”. My skręcamy w prawo – w ul. Klasztorną i po 200 m mamy 
po lewej stronie kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła. Przy kościele drew-
niana podmurowana dzwonnica i figura Matki Boskiej. Ulicą Klasztorną 
podążamy dalej prosto ok. 200 m do klasztoru paulinów (dawny klasztor 
cysterski). Następnie cofamy się ok. 100 m i skręcamy w lewo w ul. Opac-
ką. Przed mostem na rzece Wełnie, po lewej stronie, znajduje się Muzeum 
Regionalne, a po prawej parking i miejsce z ławeczkami do odpoczynku. 
Przekraczamy rzekę i po 170 m docieramy do ul. Rogozińskiej. Tu skręcamy 
w prawo i wzdłuż linii kolejowej podążamy do przejazdu (ok. 300 m). Skrę-
camy w prawo na przejazd i tuż za przejazdem skręcamy od razu w prawo 
na promenadę nad Jeziorem Durowskim (ok. 1,4 km). Trzymamy się jezio-
ra (po lewej stronie). Ten odcinek ma charakter widokowy pośród błękitu 
wody i zieleni parku nad jeziorem. Po drodze mijamy (po prawej stronie) 
Urząd Miejski i docieramy do kąpieliska z pomostami przy hotelu Pietrak. 
W parku znajduje się amfiteatr. Dalej prosto znajduje się Starostwo Powia-
towe i stadion. My skręcamy w prawo – na ul. T. Kościuszki i podążamy po-
śród licznych willi ok. 700 m, do ul. Kolejowej. Następnie skręcamy w lewo 
i po 150 m docieramy na ul. Dworcową – na parking.

Wydarzenia: 
 – Dni Wągrowca

 – Dni Europy
 – Festyn Cysterski

 – „Lato na Pałukach”
 – Noc Kupały

 – Dni Kultur Narodowych
 – „RockNoc”

 – Fetiwal „Aura”
 – Festiwal „Młode Miasto”

– kościół farny pw. św. Jakuba 
Apostoła, z XVI w., w stylu późno-
gotyckim, ze szczytami wczesno-
renesansowymi, murowany z cegły 
z wykorzystaniem granitowych cio-
sów, w środku 9 ołtarzy i nastawa 
dziesiątego, najstarszy ołtarz póź-
norenesansowy z XVI w., malowidła 
naścienne w Kaplicy Różańcowej;

– przy kościele drewnianą podmu-
rowana dzwonnicę z 1847 r., obok 
stary dzwon ustawiony na cokole;

– klasztor pocysterski 
z końca XVIII w. 

i kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
z ok. 1392 r., klasztor po pożarze 
odbudowany po 1799 r., w kościele 
późnogotycka rzeźba z początku 
XVI w., przedstawiająca Maryję 
z Dzieciątkiem;

– wirydarz otoczony krużgankami 
a w jego centrum studnia 
o głębokości 25 m;

– pomnik ks. Jakuba Wujka, autora 
przekładu Pisma Świętego na język 
polski;

– budynek Muzeum Regionalnego;
– kościół poewangelicki;

– wieżę widokową „Wspinalnię” (Izba 
Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu);

– schrony wybudowane w lecie 1939 r., 
tworzące fragment polskiej obrony;

– piramidę rotmistrza Franciszka 
Łakińskiego w Łaziskach k. Wągrowca, 
to grobowiec z barokową kolumną 
z ok. 1845 r. (Franciszek Łakiński (1767-
1845) rotmistrz wojsk napoleońskich 
w latach 1804-1814., został odznaczony 
Orderem Virtuti Militari i francuskiej 
Legii Honorowej za udział w walkach 
narodowo-wyzwoleńczych).
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
ul. 5 Stycznia 5

 64-200 Wolsztyn 
tel. 68 384 56 29, 68 384 56 18

 www.powiatwolsztyn.pl 

Wolsztyn

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części 
województwa wielkopolskiego. Geomorfologicznie ukształtowało go 
najmłodsze zlodowacenie bałtyckie. Z tego powodu występują tu żywe 
i urozmaicone formy ukształtowania powierzchni. 

 Najważniejszym elementem krajobrazu jest Pojezierze Leszczyńskie 
i Pradolina Warciańsko – Odrzańska (Warszawsko – Berlińska). Pozo-
stawione po lodowcu formy krajobrazu to jeziora, wydmy i wzgórza 
morenowe. 

W skład powiatu wchodzą gmina miejsko-wiejska: Wolsztyn, gmi-
ny wiejskie: Przemęt, Siedlec, miasto: Wolsztyn

Użytki rolne zajmują 58%, a lasy około 30%. Powiat ma charakter 
rolniczo-usługowy.

Z uwagi na atrakcyjną przyrodę i krajobraz, różnymi formami 
ochrony objęto aż 52,3% powierzchni powiatu. Liczne jeziora, trasy ro-
werowe i ścieżki edukacyjne zachęcają do uprawiania turystyki.

Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji****, 

ul. Doktora Kocha 12a, 64-200 Wolsztyn, 
tel. 68 347 31 04, www.wolsztyn.plPowiat wolsztyński liczy ok. 56,9 tys. mieszkańców
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XXX Trasa A ok. 3,4 km *
Dojazd: samochód, autobus, kolej

WOLSZTYN
Miasto i gmina Wolsztyn leżą w zachodniej części województwa wielkopol-

skiego, 70 km od Poznania i 60 km od Zielonej Góry. Główną arterią komunika-
cyjną jest droga krajowa nr 32, łącząca Poznań z Zieloną Górą. Niespełna 25 km 
od Wolsztyna przebiega autostrada A2. Gmina usytuowana na pograniczu Po-
jezierzy Poznańskiego i Lubuskiego, dzięki polodowcowemu ukształtowaniu 
terenu, licznym lasom jeziorom oraz zabytkom i infrastrukturze rekreacyjnej 
jest regionem bardzo atrakcyjnym turystycznie. 

Pierwsze ślady osadnictwa i działalności człowieka na terenie ziemi wolsz-
tyńskiej pochodzą z okresu kultury wczesnołużyckiej. Miasto powstało na prze-
łomie XIII i XIV w. Założyli je cystersi z pobliskiego klasztoru w Obrze. Początki 
Wolsztyna związane są z produkcją sukna i handlem wełną. Stąd prawdopo-
dobnie pochodzi nazwa od niemieckich słów „die Wolle – wełna oraz der Stein 
– kamień”, tzw. kamień wełny – Wollstein. W latach 1469 i 1518 pożary niszczyły 
miasto. W 1793 r., w wyniku II rozbioru Polski, miasto wraz z okolicami dostało 
się pod panowanie pruskie. W latach 1807–1813 było w granicach Księstwa 
Warszawskiego, a następnie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego 
w 1815 r. weszło w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W XIX w. miesz-
kańcy walczyli w obronie polskości Ziemi Wolsztyńskiej. Wolsztyn powrócił do 
Polski w 1919 r., na mocy traktatu wersalskiego. Wybuch II wojny światowej 
przyniósł Wolsztynowi okupację niemiecką. Na terenie miasta znajdował się 
obóz jeniecki – Stalag XXI C Wollstein. Wolsztyn został wyzwolony 26 stycznia 
1945 r. przez Armię Czerwoną.

Dziś Wolsztyn liczy około 13 tys. mieszkańców i jest miastem o charakte-
rze przemysłowo-usługowym, z dobrze rozwiniętym przemysłem meblarskim, 
spożywczym i metalowym. Jest ważnym ośrodkiem oświatowym, kulturalnym 
oraz turystycznym.

Warto zobaczyć:

Spacer po Wolsztynie sugerujemy rozpocząć z parkingu na ul. Ko-
morowskiej. Z parkingu skręcamy w prawo i podążamy ok. 100 m. do 
ul. Drzymały. Przecinamy ją i przez symboliczną bramę wchodzimy do 
Parku Miejskiego. Kierujemy się lekko na lewo do pałacu rodziny Myciel-
skich w Wolsztynie.

Na terenie parku znajdują się alejki grądowe oraz dąb Marcina Roż-
ka. Trasa dalej wiedzie Promenadą Klemensa Modlińskiego wzdłuż 
jeziora pomiędzy Fala Park (WC) po lewej i jeziorem po prawej. Do-
chodzimy do molo. Idąc dalej ścieżką wzdłuż brzegu Jeziora Wolsz-
tyńskiego możemy podziwiać po lewej stronie ogród oraz obejście 
Muzeum Marcina Rożka (wielkopolski artysta, rzeźbiarz). Po 100 m 
docieramy do ul. Rzecznej i skręcamy przy Ośrodku WTZ w lewo. Po-
dążamy do ul. 5 Stycznia i skręcamy w lewo. Nazwa ulicy nawiązuje 
do wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego z 5 stycznia 1919 r., kiedy 
to Wolsztyn wyzwolono spod panowania pruskiego. Po lewej stronie 
mamy poewangelicki kościół filialny Wniebowstąpienia Pańskiego 
(w sierpniu koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej). Po 30 m skręcamy w prawo w ul. Doktora 
Kocha i po 50 m, po lewej stronie, wchodzimy w obręb posesji kościoła 
farnego pw. NMP Niepokalanie Poczętej, od strony zakrystii. Po zwie-
dzeniu kościoła i terenów parafii, w-skersi muszą wrócić za absydę 
i ul. Doktora Kocha, obejść kościół od prawej lub lewej strony chodni-
kiem. Wyjście od frontu posiada schody. Ulicą Doktora Kocha konty-
nuujemy zwiedzanie i po 150 m, od kościoła, docieramy do Muzeum 
Roberta Kocha (punkt it i WC, wejście, dojazd od ul. Dutkowskiego). 
Spod muzeum ul. Krzywą docieramy do Rynku. Na Rynku znajduje się 

Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji****, 

ul. Doktora Kocha 12a, 
64-200 Wolsztyn, tel. 68 347 31 04, 

www.wolsztyn.pl

– parowozownię;
– kościół farny pw. NMP Niepokalanie 

Poczętej, późnobarokowy z II poł. 
XVIII w.;

– poewangelicki kościół fi lialny Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, z lat 1830–1832;

– klasztor pocysterski i opactwo oo. cy-
stersów w Obrze założone w 1231 r. 
przez Sędziwoja kantora katedry 
gnieźnieńskiej, obecny kościół pocho-
dzi z XVII w. i prowadzony jest przez 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej, dziś Wydział Teologiczny Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;

– park nad Jez. Wolsztyńskim z dębem, 
na którym znajdują się rekonstrukcje 
rzeźb Marcina Rożka (Fauna i Meduzy) 

Wydarzenia:
– Parada Parowozów

– Dni Ziemi Wolsztyńskiej
– Spotkania Folklorystyczne 

Ziemi Wolsztyńskiej
– Jarmark Miodowy

– Międzynarodowy Festiwal 
„CZYSTE COUNTRY”

– Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej 

– Puchar Świata w Quadrathlonie 
i Triatlonie – Polska Man 

– Festyn Jesienny 
– Jarmark Bożonarodzeniowy 

ratusz z siedzibą władz miejskich 
w Wolsztynie. Przed ratuszem 
duży plac ładnie zadrzewiony 
z niską zabudową mieszczańską. 
Z Rynku wychodzimy ul. Po-
znańską w prawo do ronda. Dalej 
przez skwer im. Ks. Teodora Ler-
cha, przy Kaplicy Niepokalanego 
Poczęcia NMP, wracamy do parku 
i dalej – na parking przy ul. Ko-
morowskiej. 

oraz neoklasycystyczny pałac z po-
czątku XX w.;

– Muzeum Roberta Kocha, laureata 
Nagrody Nobla za odkrycie prąt-
ków gruźlicy w 1905 r.; 

– Skansen Budownictwa Ludowego 
Zachodniej Wielkopolski, ul. Bohate-
rów Bielnika 26, (karczma z 1706 r., 
stodoła zrębowa, stajnia z wozownią, 
studnia zrębowa, chałupa parobka, 
zrębowa chata, obora z wozownią 
oraz wiatrak koźlak z 1603 r.);

– Muzeum Marcina Rożka, ul. 5 Stycz-
nia 34, wielkopolskiego rzeźbiarza 
tworzącego w latach 30. XX w.;

– zespoły parkowo-pałacowe w Cho-
rzeminie, Wroniawach, Gościeszynie.



WOLSZTYN 
– PEŁNĄ PARĄ 

ŚCIEŻKA 
PRZYRODNICZA  

Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji****, 
ul. Doktora Kocha 12a, 
64-200 Wolsztyn, tel.68 347 31 04, 
www.wolsztyn.pl

Informacja turystyczna:
Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, 

tel. 68 419 17 81, www.parowozowniawolsztyn.pl, www.parowozy.com.pl

XXX Trasa B ok. 5 km ** XXX Trasa C ok. 0,4 km *
Dojazd: samochód, autobus, kolej
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Dojazd: samochód, autobus, kolej

Trasa szlaku prowadzi na ogół ścież-
kami promenady i gruntowymi, wzdłuż 
malowniczych zakątków Jeziora Wolsztyńskiego i lokalnej rzeki Dojcy. 
Jest to niezwykle atrakcyjny szlak dla ludzi lubiących obcowanie z natu-
rą i aktywny wypoczynek. Trasę rozpoczynamy z parkingu przy ul. Ko-
morowskiej. Wychodzimy z parkingu i skręcamy w prawo, a po 100 m 
przecinamy ul. Drzymały i wchodzimy do Parku Miejskiego. Pierwszy 
punkt to zespół pałacowy Rodziny Mycielskich (tu warto zwrócić uwa-
gę na  tarcze z herbami Dołęga i Korzbok), następnie plaża i pomost nad 
Jez. Wolsztyńskim. Na uwagę zasługuje również obelisk ku czci J.B. Fa-
lińskiego, pioniera ochrony przyrody Ziemi Wolsztyńskiej. Na terenie 
parku znajdują się alejki grądowe z przewagą dębów, grabów, lip i klo-
nów. Idąc od pałacu w lewo aleją, w kierunku jeziora, mamy pomniki 
przyrody: dęby (o obwodzie do 470 cm) buki (o obwodzie do 370 cm) 
jesiony (o obwodzie do 350 cm) topolę kanadyjską (o obwodzie 520 cm) 
miłorząb japoński (o obwodzie 170 cm) oraz dąb Marcina Rożka.

Trasa dalej wiedzie Promenadą Klemensa Modlińskiego, wzdłuż je-
ziora pomiędzy Fala Park (WC) po lewej i jeziorem po prawej. Dochodzi-
my do molo. Idąc dalej ścieżką wzdłuż brzegu Jeziora Wolsztyńskiego 
możemy podziwiać, po lewej stronie, ogród oraz obejście Muzeum Mar-
cina Rożka (wielkopolski artysta, rzeźbiarz). Po 200 m, docieramy Pro-
menadą Klemensa Modlińskiego i ul. Rzeczną do mostu na rzece Doj-
cy (stanowiska kaczki krzyżówki i perkoza dwuczubego). Za mostem 
mamy strefę litoralną (szuwary i zarośla – strefa przybrzeżna szczegól-
nie bogata w różne gatunki flory wodnej: pałka wodna, turzyce, grzy-
bień biały, tatarak, jeżogłówka). Teraz traktem pomiędzy linią kolejową 
a jeziorem musimy pokonać ok. 350 m. Przejeżdżamy pod wiaduktem 
i skręcamy w prawo. Po prawej stronie, w lesie sosnowym, znajduje 
się pomnik pomordowanych w 1939 r. wolsztynian. Po 150 m, docie-
ramy do Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski 
(wiatrak koźlak, kuźnia). Na par-
king wracamy tą samą drogą, a od 
molo ul. Poznańską i ul. Drzymały 

(ok. 2,4 km). 

Parowozownia w Wolsztynie, powstała w 1907 r. 
Jest dziś ostatnią czynną parowozownią w Europie, 

a powstałe wtedy zabudowania i urządzenia (hala postojowa, wież wod-
na, kanał oczystkowy, zasiek węglowy, obrotnica o średnicy 20,5 m oraz 
żuraw wodny) istnieją do dziś. Parowozownia posiada obecnie około 30 
parowozów z 14 różnych serii. Najstarszy, powstały w Berlinie, pochodzi 
z 1917 r., jest tu tez parowóz ostatniej serii wytwarzanej w Polsce – „Ty 51” 
wyprodukowany w HCP w Poznaniu w 1957 r., a także zabytkowe wago-
ny i drezyny, sprzęt i akcesoria kolejowe. Najbardziej znanym parowozem 
jest „Piękna Helena” z 1937 r. – wyprodukowany w fabryce w Chrzanowie 
najszybszy polski parowóz, który osiągał prędkość aż 130 km na godzinę. 

Przy parowozowni mieści się małe muzeum, w którym można zobaczyć 
eksponaty związane z kolejnictwem (m.in. kolejowe lampy naftowe, bile-
ty, urządzenia sygnalizacyjne) oraz makietę przedstawiającą fragment stacji 
Wolsztyn. Do 2014 r. część wolsztyńskich parowozów prowadziła regular-
ne linie kolejowe z Wolsztyna do Zbąszynka, Leszna i Poznania. Dziś wy-
korzystywane są już one jednak tylko w celach turystycznych. 



Parowozownia jest dostępna dla tu-
rystów, a co roku, na początku maja or-
ganizowana jest tu „Parada parowozów”. 
Na ten niezwykły pokaz przyjeżdżają 
turyści i miłośnicy kolei z całego świata. 

Teren Parowozowni jest dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych 
pod względem miejsc parkingowych 
i toalet. Zainteresowani zwiedzaniem 
powinni zgłosić swój przyjazd telefo-
nicznie (tel. 68 419 17 93).

Przejazdy pociągami turystyczny-
mi prowadzonymi przez wolsztyńskie 
parowozy w bliższe i dalsze strony or-
ganizuje Instytut Rozwoju i Promocji 
Kolei z Poznania. Szczegóły dotyczące 
planowanych wycieczek znajdują się na 
stronach internetowych:

turkol.pl i woltur.pl.
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POWIAT 
WRZESIŃSKI TRASA XXXI

Obszar powiatu rozciąga się w środkowozachodniej części Pojezie-
rza Wielkopolskiego, wchodzącego w skład geograficznego pasa Wiel-
kich Dolin. Położony w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego 
i gospodarczego kraju – Poznania. Przebiegająca przez powiat autostrada 
A2 oraz skrzyżowanie dróg krajowych podnoszą atrakcyjność licznych 
terenów inwestycyjnych.

W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Miłosław, Ne-
kla, Pyzdry, Września, gmina wiejska: Kołaczkowo, miasta: Miłosław, 
Nekla, Pyzdry, Września.

Ziemia wrzesińska ma cechy typowego dla Wielkopolski krajobra-
zu nizinnego, a główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Bezcenne są 
liczne obszary chronione z bogatym światem roślinnym i zwierzęcym. 
Prawna ochrona obejmuje znaczną powierzchnię powiatu. Istniejące od 
wielu lat Żerkowsko-Czeszewski oraz Nadwarciański Park Krajobrazo-
wy w dużej mierze znajdują się na obszarach objętych europejską siecią 
ekologiczną – NATURA 2000. Na chętnych czekają rezerwaty przyrody 
Dwunastak i Czeszewski Las. Dopełnieniem walorów przyrodniczo-
-krajobrazowych południowej części powiatu wrzesińskiego są zacho-
wane do dziś dawne parki dworskie, liczne turystyczne szlaki piesze 
i rowerowe. Głębokie zakorzenienie w przeszłości, bogactwo dorobku 
kulturowego, cenne zabytki architektury, niezwykłe walory przyrodni-
czo-krajobrazowe stanowią o możliwościach rozwoju turystyki.

Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowe 

we Wrześni 
ul. Chopina 10
62-300 Września
tel. 61 640 44 44
www.wrzesnia.powiat.pl
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Września

Informacja turystyczna:
Urząd Miasta i Gminy, Ratuszowa 1, 62-300 Września, 

tel. 61 640 40 40, www.wrzesnia.plPowiat wrzesiński liczy ok. 76,6 tys. mieszkańców



POWIAT WRZESIŃSKI DO POMNIKA 
DZIECI WRZESIŃSKICH XXXI Trasa A ok. 2,5km*

WRZEŚNIA
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Dojazd: samochód, autobus, kolej
Spacer po Wrześni proponujemy rozpocząć na parkingu przy Kauflan-

dzie (ul. Kaliska). Ruszamy w prawo ul. Kaliską do ronda. Tu skręcamy w pra-
wo w ul. Miłosławską i przechodzimy przez rzekę Wrześnica.

Podążamy dalej prosto ok. 100 m i skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza. W tle 
widać kościół farny. Dochodzimy do Rynku, na którym odbywają się okazjonalne 
wystawy. Warto zwrócić uwagę na kamieniczki wokół Rynku z II połowy XIX w. 
Powolnym tempem ruszamy wzdłuż ryneczku i dochodzimy do ul. Dzieci Wrze-
sińskich. Znajduje się tu Regionalne Muzeum imienia Dzieci Wrzesińskich oraz 
biblioteka publiczna. Po chwili docieramy do kościoła farnego pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika. Po krótkiej prze-
rwie (na zwiedzenie kościoła ) ruszamy dalej ul. Rzeczną i po 50 m skręcamy w pra-
wo – w ul. Jana Pawła II. Dochodzimy do ronda, a przed nami w neogotyckim stylu 
Urząd Miasta. Idąc dalej ul. Jana Pawła II dochodzimy do Rynku. Kontynuujemy 
spacer ul. H. Sienkiewicza i ul. Harcerską. Warto podejść do pomnika Dzieci Wrze-
sińskich i oddać cześć młodym bohaterom. Po historycznej zadumie przy pomniku 
cofamy się do deptaka na ul. Warszawską i podążamy nim w prawo (napawając się 
klimatem małego miasteczka). Po 120 m skręcamy w prawo – w ul. 3 Maja, a po 
30 metrach znowu w prawo – w ul. Moniuszki. Na końcu ul. Moniuszki znajdu-
je się Willa Sołtysa, w klasycystycznym stylu z charakterystycznymi kolumnami 
nawiązującymi do starożytności. Następnie na rondzie – skręcamy w ul. F. Chopi-
na, na której znajduje się reprezentacyjny gmach Starostwa Powiatowego. Idziemy 

Września położona jest na najważniejszym szlaku komunikacyjnym Europy 
Paryż – Moskwa, 45 km na wschód od Poznania przy autostradzie A2. 

Wykopaliska archeologiczne świadczą o istnieniu na tym terenie pierw-
szych grup ludzkich w środkowej epoce kamiennej – mezolicie (8000-2500 lat 
p.n.e.). Z epoki tej pochodzi osada wydmowa z Tarnowej pod Pyzdrami, stąd 
w archeologii stosuje się określenie „kultura tarnowska”. Najstarsza wzmianka 
źródłowa o Wrześni pochodzi z 1256 r. i występuje w dokumencie wydanym 
w Poznaniu. Września jako miasto – civitas – wymieniona została w liście bisku-
pa krakowskiego Bodzanty z rodu Porajów w 1357 r. 

Prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od wrzosu, niegdyś bujnie porasta-
jącego te okolice. Pierwszymi właścicielami Wrześni i jej okolic byli Poraje-Różyce 
do poł. XVI w. W XIII w. Września powoli przekształcała się w osadę targową. 
Miasto nie było otoczone murami i podczas potopu szwedzkiego w 1664 r. ule-
gło zniszczeniu wskutek pożarów oraz wojskowych rekwizycji. Od poł. XVII w. 
rozpoczął się napływ ludności niemieckiej do miasta. Silną grupą wyznaniową 
była dość liczna gmina żydowska. W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 r. 
Września znalazła się w granicach zaboru pruskiego. W latach 1807-1815 wcho-
dziła w skład Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim miasto ponow-
nie dostało się pod panowanie pruskie. Głośnym echem w świecie odbił się strajk 
dzieci wrzesińskich w obronie wiary i mowy ojców w maju 1901 r. Skazano wów-
czas 20 osób na kary grzywny i kary więzienia. W obronie strajkujących dzieci 
stanęli Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka. Na przełomie XIX i XX w. nastąpił 
szybki rozwój gospodarczy Wrześni. Powstały wówczas cukrownia, elektrownia 
i rzeźnia. Wybudowano okazały ratusz, budynek starostwa i gimnazjum, gmach 
sądu, koszary dla wojska. W 1912 r. zbudowano wodociągi i założono kanalizację 
miasta. W 1875 r. zbudowano linie kolejową z Gniezna przez Wrześnię do Wro-
cławia. W okresie międzywojennym nastąpił dynamiczny rozwój miasta. W tym 
okresie pobudowano we Wrześni wiele domów mieszkalnych, powstał park miej-
ski, stadion, przytułek dla starców, strażnica, wybrukowano i skanalizowano ulice.

W okresie II wojny światowej nastąpiła zakrojona na szeroką skalę ekster-
minacja ludności żydowskiej. Na terenie powiatu utworzono trzy obozy pracy 
dla Żydów, w których większość z nich została zamordowana. Ludność polską 
wysiedlano na tereny Generalnego Gubernatorstwa. 22 stycznia 1945 r. Wrze-
śnia została wyzwolona przez wojska radzieckie. Dziś atrakcje turystyczne, 
oparte na wielowiekowej historii, sprawiają, że Września jest wielokulturową 
ozdobą Wielkopolski. Jest doskonałym połączeniem rozwijającego się biznesu 
i przemysłu z terenami zielonymi. 

Informacja:
Urząd Miasta i Gminy, 

Ratuszowa 1, 62-300 Września, 
tel. 61 640 40 40, www.wrzesnia.pl

dalej i skręcamy w prawo, w ul. 3 Maja. 
Docieramy do kościoła pw. Świętego 
Ducha. Za kościołem od ul. Opieszyn, 
rozciąga się park imienia Dzieci Wrzesiń-
skich, w którym można wypocząć. Na 
jego terenie są jeziorka. Po zwiedzeniu 
wychodzimy z parku Aleją Solidarności 
na ul. Opieszyn i skręcamy w lewo. Po 
lewej stronie znajduje się pałac z 1870 r. 
przerobiony na ekskluzywny hotel. 
Dalej idziemy ul. Opieszyn, przez rze-
kę Wrześnicę, mijamy po lewej stadion 
sportowy, a po prawej jeziorko z pływa-
jącą fontanną. Ulicą Opieszyn dociera-
my do ul. Kaliskiej i skręcamy w prawo. 
Po lewej stronie znajduje się oryginalny 
parowóz z wagonami upamiętniający 
jeżdżącą niegdyś przez Wrześnię kolej 
wąskotorową. Po dalszych 100 m jeste-
śmy na parkingu.

Warto zobaczyć:
– historyczny układ urbanistyczny 

z XIV-XIX w.;
– kościół Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa 
Męczennika (farny) z połowy XV w., 
przebudowywany w 1792 r. i w latach 
1881–87;

– kościół Świętego Ducha (neogotycki 
poewangelicki) z 1894 r.; 

– kościół św Krzyża (drewniany) z 1664 r.; 
– cmentarz farny;
– zespół pałacowy: pałac z 1870 r. i park, 

obecnie miejski z XVIII-XIX w.;
– ratusz z lat 1909-1910; 
– willę starosty z lat 1913-15;
– szkołę z połowy XIX w. (dziś budynek 

Muzeum Regionalnego im. Dzieci 
Wrzesińskich);

– wozownię w zespole koszar z 1910 r.; 
– kamienicę z ofi cynami z 1905 r.; 
– domy z. XIX w., ul. Warszawska 10 i 15; 
– Wyższą Szkołę Miejską z 1911 r. 

(obecnie Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza).

Wydarzenia: 
 – Wrzesiński Weekend Muzyczny

 – Rodzinny Rajd Rowerowy
- Grzybowski Turniej Wojów

- Kaziuki Wileńskie
- Targi „Rolnicza Jesień”
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Jest najdalej wysuniętym powiatem na północ województwa wiel-
kopolskiego. Od wschodu, zachodu i północy graniczy z województwa-
mi kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Większa 
część powiatu znajduje się na terenie historycznej Krajny i leżącym na 
niej Pojezierzu Krajeńskim, pozostała część w Dolinie Gwdy, na Pojezie-
rzu Szczecineckim oraz Równinie Wałeckiej.

Przez powiat złotowski przebiegają DK 11 łącząca Poznań z Koło-
brzegiem oraz DK 22 z Gorzowa Wielkopolskiego do Elbląga. 

W skład powiatu wchodzą: gmina miejska: Złotów, gminy miejsko-
-wiejskie: Jastrowie, Krajenka, Okonek, gminy wiejskie: Lipka, Tarnów-
ka, Zakrzewo, Złotów, miasta: Złotów, Jastrowie, Krajenka, Okonek.

Rzeźbę terenu Powiatu Złotowskiego ukształtował lądolód skan-
dynawski i powstałe z niego wody roztopowe. Spotkać tu można cha-
rakterystyczne formy polodowcowe: moreny czołowe, moreny denne, 
pola sandrowe i jeziora rynnowe. W paśmie wzgórz moreny czołowej 
znajduje się najwyższe wzniesienie powiatu – Brzuchowa Góra (208 m 
n.p.m.). Gleby są pochodzenia polodowcowego. Są to gleby bielicowe 
i brunatne słabo i średnio urodzajne. 

Główną rzeką powiatu jest Gwda, która wraz z dopływami Płytnicą, 
Rurzycą, Debrzynką i Głomią, a także Łobzonką – dopływem Noteci, 
przepływając przez malownicze leśne tereny, liczne przesmyki i jeziora 
rynnowe, stanowi atrakcyjny szlak wodny do spływów kajakowych. 
Jezior i sztucznych zbiorników jest tu około 70 zajmujących łączną po-
wierzchnię ok. 2045 ha.

Największym atutem powiatu, obok wód powierzchniowych, są 
lasy, które zajmują ok. 45% jego powierzchni, obfitujące w grzyby, 
jagody i zwierzynę łowną. Lasy rosnące wzdłuż Gwdy nazywane są 
„Puszczą nad Gwdą”, lasy koło Kujania – Borami Kujańskimi. Wśród 
zwierząt często spotyka się sarny, jelenie i dziki, nieco rzadziej da-
niele i borsuki. W czystych wodach żyją bobry oraz 
wiele gatunków ryb. 

Informacja:
Urząd Miejski w Złotowie, 

al. Piasta 1, 77-400 Złotów, tel. 67 263 26 40
www.zlotow.eu

POWIAT 
ZŁOTOWSKI 

Powiat złotowski liczy ok 69,9 tys. mieszkańców

TRASA XXXII
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Informacje uzupełniające:
– Starostwo Powiatowew Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów

tel. 67 263 32 20, www.zlotow-powiat.pl

Złotów



POWIAT ZŁOTOWSKI NAD JEZIOREM MIEJSKIM 
W ZŁOTOWIE XXXII Trasa A ok. 3 km * 

ZŁOTÓW 



Trasę po Złotowie warto rozpocząć z parkingu nad Jeziorem Miej-
skim, przy zbiegu ul. Powstańców i Staszica. Kierujemy się wzdłuż jezio-
ra, Promenadą nad Jeziorem Miejskim w kierunku północno zachodnim. 
Po ok. 800 m, po prawej stronie znajduje się pomnik, cmentarz i kościół 
pw. Św. Rocha. Dalej idziemy promenadą ok. 800 m – do Półwyspu Ry-
backiego (zielone planty i labirynt, a nad jeziorem pływające fontanny 
i drewniany mostek). Nabrzeże dobrze utrzymane, z licznymi ławecz-
kami. Z półwyspu i promenady kierujemy się na wschód – na ul. Panny 
Marii i do kościoła Wniebowzięcia NMP. Dalej wracamy ul. Panny Marii 
i pl. T. Kościuszki – do kościoła pw. Stanisława Kostki. Polecamy przejść 
się ulicami: Rybacką, Dworzaczka i Kościelną, ze względu na ciekawą 
zabudowę i charakter miasta. Do parkingu wracamy ul. Obrońców War-
szawy i ul. S. Staszica. Istnieje możliwość obejścia Jeziora Miejskiego 
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Dojazd: samochód, autobus, 
kolej (linia kolejowa Piła–Chojnice)

Wydarzenia: 
 – Złotowski „Bieg Zawilca”

 – „Euro Eco Festival Złotów”
Informacja:

Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, 
tel. 67 263 26 40, www.zlotow.eu

Złotów położony jest nad rzeką Głomią pomiędzy Jeziorem Miejskim a Je-
ziorem Zaleskim. Pierwsze wzmianki o Złotowie pochodzą z testamentu Kazi-
mierza Wielkiego z 1370 r. Ratusz wraz z zamkiem złotowskim uległ spaleniu 
w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 1657 r. W wyniku kolejnych wojen, epidemii 
i bardzo trudnej sytuacji gospodarczej ratusz odbudowano dopiero w 1914 r. 

Po bezpotomnej śmierci Stefana Grudzińskiego dobra złotowskie w 1688 r. 
stały się własnością rodziny Działyńskich. W 1772 r., po I rozbiorze, miasto zna-
lazło się w granicach państwa pruskiego. 31.01.1945 r. Złotów wyzwoliły jed-
nostki IV Dywizji im. J. Kilińskiego.

Dziś Złotów jest ośrodkiem przemysłowym i lokalnym ośrodkiem handlo-
wo-usługowym.

Warto zobaczyć:
– kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 

wczesnobarokowy kościół farny 
zbudowany w latach 1661-1664;

– kościół poewangelicki pw. św. 
Stanisława Kostki, klasycystyczny 
z lat 1829-1830, z fundacji króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma 
III według projektu pruskiego 
architekta, Karla Friedricha Schinkla;

– kościół pw. św. Rocha, neogotycki zbu-
dowany w latach 1903-1904 z inicjaty-
wy ks. dr Bolesława Domańskiego;

– kościół pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła z 2001 r.;

– ratusz – siedziba władz miejskich 
przy al. Piasta wzniesiona w 1914 r. 
według projektu ówczesnego archi-
tekta miejskiego – Adolfa Behra;

– posąg jelenia, godło heraldyczne 
miasta – znajdujący się przed 
budynkiem ratusza, na pl. 31 
Stycznia, pośrodku wysepki ronda 
(codziennie o godz. 12.00 złotowski 
jeleń wykonuje obrót wokół 
własnej osi przy akompaniamencie 
porykiwań godowych, sygnałów 
myśliwskich i hejnału miejskiego); 

– Starostwo Powiatowe – monumen-
talny budynek przy al. Piasta wybu-

dowany w latach 1910-1912 w stylu 
neorenesansowym, jako siedziba 
władz powiatowych, w budynku 
znajduje się kolekcja unikatowych, 
zabytkowych witraży secesyjnych;

– jedyny w Polsce pomnik Piasta Ko-
łodzieja (przed budynkiem Staro-
stwa Powiatowego w Złotowie);

– Pałac Działyńskich zbudowany na 
przeł. XVIII i XIX w.;

– bożnicę; 
– Muzeum Ziemi Złotowskiej w XVIII 

wiecznej kamienicy mieszczańskiej 
o konstrukcji szachulcowej (zbiory 
archeologiczne, etnografi czne, 
historyczne Ziemi Złotowskiej);

– Górę Żydowską, dawny cmentarz 
żydowski (wzniesienie w pobliżu 
Jeziora Baba i Proboszczowskiego) 
czynny od XVI do końca lat 30. 
XX w. (dziś lapidarium);

– pomnik Adama Mickiewicza 
z 1951 r., stojący w Parku 
Mickiewicza przy pl. Wolności;

– wieżę wodociągową – zabytek 
techniki z 1913 r.;

– dawny budynek sądu rejonowego, 
neogotycki z 1866 r. przy 
pl. T. Kościuszki.

wokoło ciągiem pieszo-rowero-
wym. Trasa ma ok. 4 km (duże 
nachylenie powierzchni w pobliżu 
amfiteatru).



SZLAKI WIELKOPOLSKI SZLAK 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO XXXIII Trasa A ***
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Trasa samochodowa 

TRASA 1: 
Front Południowy: Poznań – Jarocin – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Ostrzeszów – 
Krotoszyn – Poznań, 355 km

TRASA 2: 
Front Południowo Zachodni: Poznań – Kościan – Osieczna – Rawicz – Gostyń – 
Poznań, 241 km

TRASA 3: 
Front Zachodni: Poznań – Wolsztyn – Babimost – Zbąszyń – Poznań, 230 km

TRASA 4: 
Front Północny: Poznań – Czarnków – Chodzież – Wągrowiec – Oborniki – 
Poznań, 227 km

Powstanie Wielkopolskie lata 
1918–1919 to jedna z najbardziej 
chlubnych kart historii Polski. 
Dziś po latach zachowało się dużo 
pamiątek po tych wydarzeniach 
(groby, tablice, pomniki), które są 
dowodami naszej pamięci o boha-
terach tamtych wydarzeń. Wiel-
kopolanie nigdy nie pogodzili się 
z utratą niepodległości. Sprzyjają-
ce warunki do jej odzyskania po 
latach zaborów powstały dopiero 
w 1918 r. – w wyniku rozwoju sy-
tuacji międzynarodowej. Podpisa-
ne w Compiègne zawieszenie bro-
ni nakazywało jednak powrót do 
granic sprzed wybuchu wojny i nie 
było w nim mowy ani o utworze-
niu państwa polskiego, ani też o ja-
kichś ustępstwach terytorialnych 
na rzecz Polski. Wybuch powstania 
nastąpił 27 grudnia 1918 r. – jako 
reakcja na wystąpienia Niemców, 
stanowiące z kolei odpowiedź na 
polskie manifestacje wywołane 
wizytą Ignacego Paderewskiego 
w Poznaniu. Nie było to wyda-
rzenie zaplanowane, choć różne 
kręgi liczyły się z wcześniejszym 
lub późniejszym przystąpieniem 
do akcji o charakterze zbrojnym. 
Powstanie zakończyło się 16 lutego 
1919 r. podpisaniem w Trewirze ro-
zejmu, który był dla powstańców 
dużym sukcesem, gdyż przyzna-
wał im większy obszar niż uzyska-
ny w trakcie walk. W efekcie walk 
i działalności dyplomatycznej po-
wstanie zakończyło 

się sukcesem: włączeniem regionu 
Wielkopolski w skład odbudowy-
wanego państwa polskiego.

Informacja:
www.regionwielkopolska.pl 

dział szlaki tematyczne, www.27grudnia.pl
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Informacja:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, 

Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. 61 664 52 34,  
www.wielka-petla.pl, www.wielkopolska.travel

WIELKA PĘTLA 
WIELKOPOLSKI 

Wielkopolska to przede wszystkim 
obszar z rozległą siecią rzeczną i jezio-
rami, będącą atrakcją dla amatorów tu-
rystyki wodnej. Szlak biegnący wokół 
największych rzek w regionie (Warta, 
Noteć) i zamykający się w obrębie zwar-
tej trasy turystycznej został nazwany 
Wielką Pętlą Wielkopolski. 
Jego wyjątkowość pole-
ga na wykorzystaniu rów-
noleżnikowego kierunku 
przepływu rzeki Warty
 i Noteci oraz 
południ-
kowego 
położe-
nia kanału 
Warta-Go-
pło. Szlak 
ten, liczący bli-
sko 690 km, prze-
biega przez takie 
miejscowości wo-
jewództwa wielko-
polskiego, jak: Śle-
sin, Konin, Pyzdry, 
Śrem, Poznań, Obor-
niki, Wronki, Siera-
ków, Międzychód, 
Krzyż Wielkopolski, 
Wieleń, Drawsko, Czarn-
ków, Ujście. Przebiega rów-
nież przez teren województw lu-
buskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Wielka Pętla jest skomunikowana z za-
chodnią Europą (poprzez dostęp do Odry, 
jej dopływów i kanałów łączących ją z drogami 
wodnymi Brandenburgii) oraz Kaliningradem (po-
przez Kanał Bydgoski z Wisłą i innymi rzekami Drogi 
Wodnej E-70). Cała trasa ,,Pętli” jest dostępna dla jedno-
stek o zanurzeniu do 60 cm, szerokości do 4 m i długości do 20 m. Większe jed-
nostki pływają jedynie na dolnej Warcie i Noteci oraz odcinku Konin – Kruszwica. 

Długość szlaku w poszczególnych województwach:
– wielkopolskie (356,5 km),
– lubuskie (167,9 km),
– kujawsko-pomorskie (153,5 km).

Wielka Pętla Wielkopolski dzieli się na następujące odcinki:
1. Szlak Noteci 
(Santok – Drezdenko – Krzyż Wielkopolski – Nakło nad Notecią) 

– 187,2 km, 

Odcinek ten składa się z odcinków: Noteć swobodnie płynąca, Noteć 
Bystra skanalizowana, Noteć Leniwa skanalizowana. Noteć jest 

skanalizowana za pomocą 14 stopni wodnych ( jaz i śluza). Przy 
pomocy śluz statki pokonują spad wynoszący 26,93 m.

2. Droga wodna Kanał Bydgoski-Warta 
(Nakło nad Notecią – Bydgoszcz – Kruszwica – Konin) 

– 162,3 km. 

Odcinek ten składa się z 5 odcinków:
Kanał Bydgoski – 15,7 km,
Kanał Górnonotecki – 25,0 km, 

(pokonania spadu 13,68 m na 6 śluzach)
Noteć górna skanalizowana – 62,1 km, 

(wodny węzeł rozrządowy, 2 śluzy 
i 3 jazy),

Jezioro Gopło – 27,5 km, 
Kanał Ślesiński – 32,0 km.

3. Szlak Warty 
(Konin – Poznań – Santok) 

– 338,5 km.

Szlak Wielkiej Pętli jest w pełni 
dostępy dla osób niepełnosprawnych 

w tym w-skersów. Oczywiście róż-
ny jest stopień przygotowania infra-
struktury ale z roku na rok ta sfera się 
mocno poprawia. Przed planowanym 
rejsem czy to kajakami, czy jachtem 

motorowodnym należy skontaktować 
się z organizatorami, wypożyczalnią i za-

pytać o warunki na poszczególnych odcin-
kach szlaku. Na wszystkich rejsach i zajęciach 

na wodzie osoba niepełnosprawna obowiąz-
kowo musi przebywać pod opieką sprawnego 

opiekuna.



Wydarzenia Wodniackie
 – Zawody motorowodne w Skulsku 

 – Regaty o Błękitną Wstęgę Ślesina (Dni Ślesina)
 – Regaty o Puchar Wojewody Wielkopolskiego w Ślesinie

 – Szanty na Wodzie w Ślesinie 
 – Regaty o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni PAK Konin

 – Spływ Kajakowy Szlakiem Śluz WPW 
 – Zimowe Regaty Barbórkowe w Koninie-Pątnowie 

 – Zawody motorowodne na rozpoczęcie i zakończenie sezonu w Śremie 
 – Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour, Kruszwica-Poznań 

 – Święto Noteci w Drawsku
 – Biesiada Rybna - Oborniki

 – Święto Noteci w Czarnkowie
 – Noc Sobótkowa na Śluzie w Krostkowie
 – Pilska Masa Krytyczna Kajakarzy w Pile

 – Regaty Smoczych Łodzi w Pile 
 – Regaty Żeglarskie w klasie Optimist o Puchar Grodu Staszica w Pile 

 – Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Warta Top” – Poznań
 – Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Warta Challange” – Poznań

 – Spływ kajakowy Wartą Konin – Ląd
 – Regionalny Amatorski Spływ Kajakowy Ląd – Pyzdy

 – Spływy Kajakowe ze „Śremskim Sportem”
 – Międzynarodowy Spływ Kajakowy 

„Warta Tour” 

SZLAKI WIELKOPOLSKI 
WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI
 Rzeka WARTA ***

226 227


Trasa wodna

Informacja:
 – Wielkopolska Organizacja Turystyczna, 

Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. 61 664 52 34, 
www.wielka-petla.pl, www.wielkopolska.travel, biuro@wot.org.pl 
 – Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Fabryczna 9, Kalisz, 

tel. kom. 530 743 411, www.ozz.kalisz.pl
 – Koniński Okręgowy Związek Żeglarski, Konin-Niesłusz, ul. Matejki 18a, 

tel 63 242 25 44, www.knozz.pl
 – Pilski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Żeromskiego 33, 64-800 Chodzież 

(przystań klubu Opty nad Jeziorem Miejskim), ul. Staszica, 64-800 Chodzież, 
tel. 501 737 655, www.pilskiozz.tzr.pl 

 – Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wodna 8/9, 61-782 Poznań, 
tel. 61 835 49 35, www.pozz.poznan.pl

– Przystań Akwen Marina Czerwonak, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, 
tel. 61 646 01 49, fax 61 812 12 36, www.akwenczerwonak.pl, 
(nabrzeże do cumowania, slip, miejsce biwakowe);

– Marina Śrem, Stowarzyszenie „Wodniacy Śrem”, 63-100 Śrem, ul. Nadbrzeżna, 
tel. 517 395 600, wodniacy@marina-srem.pl, www.marina-srem.pl, 
(prąd, woda, WC, grill, boisko do siatkówki, pole namiotowe, parking);

– Przystań Binduga w Mściszewie, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 
tel. 61 892 36 40, v.szalata@murowana-goslina.pl, (zadaszone wiaty, miej-
sce na ognisko, pole biwakowe, boiska sportowe, WC);

– Przystań Nadzoru Wodnego Śrem, 63-100 Śrem, ul. Nadbrzeżna, (można 
zacumować za zgodą kierownika, woda, prąd, toalety);

– Przystań Puszczykowo, tel. 506 651 200, Andrzej Winkel-Jagiełło, (pomost 
pływający, slip, woda, prąd);

– Przystań Poznański Klub Motorowodny LOK, ul. Piastowska 74, 
tel. 61 832 09 08, (pomost pływający, slip);

– Przystań Jaszkowo, Centrum Hipiki Jaszkowo, Jaszkowo 16, 
63-112 Brodnica, tel. 61 283 75 56, fax 61 283 99 40, www.centrumhipiki.com, 
info@centrumhipiki.com, (hotel, restauracja, sklep spożywczy, wypożyczal-
nia sprzętu wodnego);

– Przystań Jana Pawła II w Rogalinku, tel. 61 893 80 00;
– Przystań Klubu „UKS Kotwica”, 60-022 Rogalinek, tel. 607 507 422, 

kotwicarogalinek@gmail.com, (slip, 2 pomosty pływające, parking, miejsce 
na ognisko, WC);

– Przystań centrum kultury i sztuki w ramach KontenerART (01.05-31.08), 
Poznań, ul. Ewangelicka, kontenerart@gmail.com, (pomost pływający, WC, 
koncerty, imprezy).

Wypożyczalnie sprzętu wodnego:
– Wypożyczanie sprzętu wodnego DIsport – Izabela Dylewska, 61-065 Poznań, 

ul. Wilcza 16, disport@disport.com.pl, www.disport.com.pl;
– Wypożyczalnia sprzętu wodnego „Autolux”, 63-100 Śrem, Pysząca, 

ul. Zachodnia 5, tel. 506 425 045, 509 916 005, biuro@czarterjacht.eu;
– Organizacja spływów kajakowych Wartą, Sowinki 64, 62-050 Mosina, 

Daniel Markowski, tel. 506 742 137;
– Wypożyczalnia kajaków, Mosina, Nikodem Kujawa, tel. 502 681 630;
– Wypożyczanie sprzętu wodnego Ravelion s.c., 60-566 Poznań, 

ul. Szamotulska 59a/17, tel. 516 726 863, 516 726 864, 
biuro@czarternawarcie.pl, www.czarternawarcie.pl

Pozostałe:
– Statek wycieczkowy „Bajka”, Firma „Finezja” s.c., 63-100 Śrem, ul. Brzechwy 27/2, 

tel. 603 137 788, www.statekbajka.pl, biuro@statekbajka.pl;
– Pole biwakowe „Biały Gościniec” w Kotowie koło Mechlina, (ujęcie wody, 

pomost dla małych jednostek pływających).

ODCINEK OBEJMUJĄCY PRZYSTANIE: ŚREM, MOSINĘ, 
PUSZCZYKOWO, POZNAŃ, CZERWONAK
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Informacja:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Piekary 17, 

61-823 Poznań, tel. 61 664 52 34, 
www.wielka-petla.pl, www.wielkopolska.travel, biuro@wot.org.pl 

 

ODCINEK OBEJMUJĄCY PRZYSTANIE PYZDRY, 
NOWE MIASTO NAD WARTĄ I ŻERKÓW

– Marina „Pod Czarnym Bocianem”, ul. Poznańska 42 C, 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą, tel. 61 287 03 40, tel. kom. 668 882 636, 
info@marina-podczarnymbocianem.pl, www.marina-podczarnymbocianem.pl, 
(basen portowy, pomosty pływające, woda i prąd na kei, slip, dźwignica do 
wodowania i podnoszenia jachtów, WC, prysznice, pralnia, tawerna, warsztat 
remontowy, odbiór odpadów i ścieków, pole namiotowe, sklepik, parking, 
możliwość zimowania jachtów);

– Przystań Pyzdry, 62-310 Pyzdry, ul. 3-Maja 23, tel. 608 035 412, 63 276 83 13, 
796 675 212, www.ttwperkoz.pyzdry.eu, ttwperkoz@wp.pl, (basen portowy 
z pomostami pływającymi, woda i prąd na kei, stoły, ławki, plaża, możliwość 
zrzutu nieczystości, w budynku przystani WC, prysznic, 8 miejsc noclegowych, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego bar);

– Nowe Miasto – przystań WOPR, (slip, prąd, woda).

Wypożyczalnie sprzętu wodnego:
– Wypożyczalnia sprzętu wodnego Tomasz Wojtyński, 62-310 Pyzdry, 

ul. 3-Maja 23, tel. 63 276 813, 608 035 412;
– Ośrodek Kultury i Rekreacji – Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne, 

63-210 Żerków, ul. Jarocińska 35, tel. 62 740 20 82, biuro@mct.zerkow.pl, 
www.mct.zerkow.pl, (spływy kajakowe, wycieczki rowerowe).

Pozostałe:
– Spławie, (pomost dla kajakarzy);
– Nowa Wieś Podgórna – Pogorzelica, (na lewym i prawym brzegu pomosty 

dla kajakarzy);
– Czeszewo, (pomost dla kajakarzy, na lewym brzegu miejsce biwakowe);
– Orzechowo, (pomost dla kajakarzy);
– Ośrodek Edukacji Leśnej – „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie, 

62-322 Orzechowo, ul. Szkolna 29, tel. 61 438 31 21;
– Folwark Konny Hermanów, Hermanów 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, 

tel. 61 287 30 15, www.hermanow.pl, folwarkkonny@hermanow.pl

ODCINEK OBEJMUJĄCY PRZYSTANIE: OBORNIKI, 
WRONKI, SIERAKÓW I MIĘDZYCHÓD

– Przystań Międzychód przy „Starym Moście”, Przemysław Górny, 
tel. 501 020 315, (teren biwakowy i imprez masowych);

– Przystań Kowale, 64-600 Oborniki, ul. Szamotulska 18, tel. 503 754 656, 
501 001 099, www.przystankowale.pl, pole_kowal@o2.pl, 
205,7 km Warty – prawy brzeg – (przystań rzeczna, pole namiotowe, 
sanitariaty, prysznice, bieżąca woda, prąd, namiot biesiadny, miejsce na 
ognisko, teren ogrodzony, monitowany, wypożyczalnia kajaków, czarter 
łodzi motorowych);

– Przystań „U Agnieszki i Macieja”, Maciej Szopiński, 64-607 Kiszewo, 
Stobnica 15, tel. 61 297 19 51, 69 762 34 18, maciek-67@o2.pl, (pomost 
pływający, betonowe pachołki, slip, prąd, bieżąca woda, WC, prysznic, 
pole namiotowe, miejsce na ognisko i grilla, zadaszone wiaty);

– Przystań Rzeczna „Na skarpie”, Piotr Matuszewski, 64-510 Wronki, 
ul. Rzeczna, tel. 503 571 590, 502 098 698, www.szkutnik.com.pl, 
szkutnik@poczta.onet.pl, (wypożyczalnia sprzętu wodnego, pole na-
miotowe, miejsce do biesiadowania, grill, ognisko, ławki, stół);

– Przystań kajakowa w Sierakowie, (wiata, stoły, ławy);
– Przystań Agrokeya, Chorzępowo, Grzegorz Borowski, tel. 61 295 40 31, 

www.chorzepowo_przystan.republika.pl, (prąd, woda, miejsce do wo-
dowania łodzi);

– Przystań Wronki na terenie Olszynek, (miejsce postoju, cumowisko, 
zadaszona wiata z ławkami, slip, woda, pole namiotowe, miejsce na 
ognisko, parking, amfi teatr, boisko Orlik).

Wypożyczalnie sprzętu wodnego:
– Wypożyczalnia kajaków Delfi n, 64-600 Oborniki, ul. Bielawska 8, 

tel. 607 387 952, www.nauka-plywalnia.pl;
– Wypożyczalnia kajaków Swim Live, 64-600 Oborniki, ul. Leśniaka 1, 

tel. 606 877 613, www.swimlive.pl;
– Wypożyczalnia kajaków Rob-Fil, 64-600 Oborniki, ul. Wodna, 

tel. 512 277 366;
– Turystyka Rzeczna Joanna Kubacka, 64-510 Wronki, Obelzanki 8a, 

tel. 791 517 629, 502 654 067, www.turystykarzeczna.pl, 
info@turystykarzeczna.pl;

– Wypożyczalnia sprzętu wodnego, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
64-410 Sieraków, ul. Poznańska 28, tel. 61 295 28 68;

– Wypożyczalnia sprzętu wodnego Regionalne Towarzystwo Kajakowe 
„Czapla”, 64-410 Sieraków, ul. Poznańska 28, tel. 509 296 920,
zbyszek@klubczapla.pl, www.klubczapla.pl 

Pozostałe:
– Stanica kajakowa Piotr Czarnecki, 64-400 Międzychód, ul. Wały Jana Ka-

zimierza, tel. 667 277 560, www.czarny-kajaki.pl;
– Stanica wodna w Starym Porcie Międzychodzkiego Towarzystwa Tury-

styki i Sportów Wodnych, tel. 606 874 136 (zaplecze socjalno-kuchenne, 
plac biwakowy, pomost pływający).
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ODCINEK OBEJMUJĄCY PRZYSTANIE: 
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, 
MIASTA I GMINY NADNOTECKIE

 
– Marina Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 30, tel. 784 681 214, 

www.czarnkow.pl/marina, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, 
(przystań wodna z nowoczesną infrastrukturą: basen portowy z nabrze-
żem i pomostami pływającymi, punkty medialne na pomostach, woda, 
energia elektryczna, slip, ławki, grill, WC i prysznice w budynku Kapitanatu, 
wypożyczalnia rowerów, kajaków i łodzi, Wi-Fi, całodobowy monitoring);

– Marina „YNDZEL” w Drawsku, p. Ryszard Ociepa, tel. 535 953 490, czynna: 
pn.–pt. 13.00-21.00; sob.-niedz. 11.00-22.00, (przystań z nowoczesną in-
frastrukturą, kominkiem, zapleczem kuchennym, miejsca noclegowe, za-
plecze sanitarne i energetyczne, punkty medialne na pomostach, woda, 
energia elektryczna, grill, pole biwakowe, boiska, slip, zrzut ścieków, wy-
pożyczalnia rowerów, kajaków i łodzi);

– Przystań Kajakowa „Meta na Drawie”, 64-761 Krzyż Wlkopplski, 
Łokacz Wielki 54, tel. 662 728 361, www.metanadrawie.pl, 
rybarczykkajaki@interia.pl; 

– Pianówka (pomost dla kajaków, stoły, miejsce na ognisko).

Wypożyczalnie sprzętu wodnego:
– Wypożyczalnia kajaków Wojciech Rybarczyk, 64-761 Krzyż Wlkp., 

ul. Letnia 11, rybarczyk.kajaki@interia.pl, tel. 662 728 361; 
– Wypożyczalnia kajaków Jan Adamski, Przesieki 26, tel. 692 146 426;
– Wypożyczalnia kajaków Mirosław Wiśniewski, Przesieki, tel. 67 253 10 00, 

502 335 624;
– Wypożyczalnia kajaków Ośrodek Wypoczynkowy „Świderek” nad Jeziorem 

Królewskim, Adam Świderski, 64-761 Krzyż Wlkp., ul. Mickiewicza 36,
www.owswiderek.com.pl, anita.mendlewska@o2.pl, 
ow.swiderek@gmail.com, tel. 512 353 097;

– Wypożyczalnia kajaków Robert Boch, 64-761 Krzyż Wlkp., 
ul. Daszyńskiego 14, tel. 672 564 412, 514 929 277;

– Wypożyczalnia kajaków i łodzi „Kotwica” Mariusz Michałek, Góra nad 
Notecią 85, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 55 76, 507 229 905;

 

ODCINEK OBEJMUJĄCY PRZYSTANIE: 
POWIAT PILSKI I CHODZIESKI

– Przystań remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście, (cumowanie, woda, 
prąd, WC).

Wypożyczalnie sprzętu wodnego:
– Wypożyczalnia sprzętu wodnego Kazimierz Przydatek, 64-920 Piła, 

Al. Niepodległości 179, tel. 606 949 654, www.pilskiekajaki.pl, 
biuro@pilskiekajaki.pl

Pozostałe:
– Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Płotki, Płotki k/Piły, tel. 67 212 26 99, 

67 212 70 74, www.mosir.pila.pl, sekretariat@mosir.pila.pl, (wypożyczal-
nie sprzętu wodnego, kąpielisko z plażą, boiska sportowe, kort teniso-
wy, gastronomia);

– Osiek nad Notecią, (pomost wędkarski, cumowanie, slip, teren biwakowy).

Informacja:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Piekary 17, 

61-823 Poznań, tel. 61 664 52 34, 
www.wielka-petla.pl, www.wielkopolska.travel, biuro@wot.org.pl 
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ODCINEK OBEJMUJĄCY PRZYSTANIE: 
POWIAT KONIŃSKI I POWIAT SŁUPECKI

– Konin – Bulwary Nadwarciańskie, (pomosty do cumowania, slip, 
dwupoziomowy deptak, taras widokowy);

– Marina Ląd, własność prywatna Mirosław Słowiński, tel. 63 276 33 07, 
507 47 83 49, www.marinalad.pl, kapitanat@marinalad.pl, 
(wypożyczalnia kajaków, slip, prąd i woda na kei, prysznic i WC, 
pole biwakowe, bar „Zielona Tawerna”, zimowisko dla łodzi, dozór 
całodobowy);

– Przystań Dłusk, (miejsce postoju, ławki i stoły pod zadaszeniem, 
miejsce na ognisko);

– Przystań Warzymowo, (pływający pomost, plac zabaw dla dzieci, taras 
widokowy);

– przystań żeglarska Ośrodka Wypoczynkowego PAK Kopalnia Węgla 
Brunatnego Adamów S.A., bosman Wiktor Nowak, (basen portowy, 
czarter łodzi kabinowych, slipowanie, WC, natryski, domki kempingowe, 
pole namiotowe, sklep spożywczy, gastronomia, monitoring);

– Przystań wodna w Ślesinie, 62-561 Ślesin, ul. Napoleona 15b, 
tel. 63 270 40 48, 63 270 41 68, www.termy-slesinskie.com.pl, 
recepcja@termy-slesinskie.com.pl, (trzy pomosty, żuraw do wodowania 
i wyciągania łodzi, slip, zaplecze sanitarne, hangar, gastronomia);

– Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych, 62-510 Konin, ul. Podwale, 
tel. 886 506 735, można dojść (150 m) do stadionu (WC i prysznice, 
woda);

– Przystań Mielnica Duża Gminnego Ośrodka Kultury, (slip, sanitariaty);
– Sławsk przystań prywatna Aleksandra i Jacek Wojciechowscy, (slip, 

prąd, woda);
– Ratyń przystań, (pomosty dla kajakarzy).

233

Wypożyczalnie sprzętu wodnego:
– Gminny Ośrodek Kultury Mielnicy Dużej, tel. 63 268 55 46, 

(wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych);
– Agua Skulsk Irena Wesołowska, tel. 661 261 963, wypożyczalnia sprzętu 

wodnego nad jeziorem Skulska Wieś;
– Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych, 62-500 Konin, 

ul. Z. Urbanowskiej, tel. 886 506 735, tel. 63 270 75 31, 
(wypożyczalnia sprzętu wodnego);

– E&T Marine, 62-561 Ślesin, ul. Napoleona 15b, tel. 783 031 936 
(wypożyczalnia sprzętu wodnego);

– Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”, 62-506 Konin, 
ul. Rybacka 1, tel. 63 247 14 49, (wypożyczalnia sprzętu wodnego).

Pozostałe:
– Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano”, 62-561 Ślesin, ul. Leśna 5, 

www.verano-slesin.pl, recepcja@verano.slesin.pl, tel. 63 270 41 32;
– Ląd Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego, Ląd 39, 
62-406 Lądek, tel. 63 276 33 07.

Informacja:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Piekary 17, 

61-823 Poznań, tel. 61 664 52 34, 
www.wielka-petla.pl, www.wielkopolska.travel, biuro@wot.org.pl 
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Centrum Informacji Turystycznej * * * *
Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań
tel. 61 852 61 56, fax 61 855 33 79
centrum@cim.poznan.pl  it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej – Arkadia * * * * 
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
tel. 61 851 96 45, fax 61 856 04 54 
centrum@cim.poznan.pl it@cim.poznan.pl 

CIM – filia Dworzec Główny PKP * * 
ul. Dworcowa 2, 61-801 Poznań
tel. 61 633 10 16, fax 61 633 10 17
dworzec@cim.poznan.pl

CIM – filia na lotnisku Ławica * * * *
ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
tel./fax 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl 

CIM – filia  na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich * * 
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej * * * 
Rynek 14, 62-200 Gniezno
tel./fax 61 428 41 00

Punkt Informacji Turystycznej w Jarocinie * * 
Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin
tel. 62-747 30 63, fax 62 747 30 63
turystyka@jarocin.pl 

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

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

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

Gminny Ośrodek Informacji * * * *
Plac Niepodległości 10, 
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 442 38 06, fax 61 442 27 54
goi@nowytomysl.pl 

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji * 
Plac Staszica 1, Piła
tel. 67 210 50 04, fax 67 210 50 02
sekretariat@rck.pila.pl

Centrum Informacji EKOinfo * * 
ul. Poznańska1, Puszczykowo 
tel. 61 898 37 20, tax 61 898 37 11
gci@puszczykowo.pl 

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

Muzeum Rzemiosła Tkackiego 
– punkt informacji turystycznej * * 
Plac Wojska Polskiego 1, 
62-700 Turek
tel. 63-222 30 86, fax 63 222 31 00
turystyka@muzeum.turek.pl

Gminne Centrum Informacji * * * *
ul. Kocha 12a, 64-200 Wolsztyn
tel./fax 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl 

OLANDIA * * 
Prusim 5, 64-420 Kwilcz
tel. 61 291 53 79
olandia@olandia.pl



Wybrane ośrodki jeździeckie Wybrane baseny i aquaparki 

– Gniezno GOSiR, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
– Gostyń Kryta Pływalnia NA FALI, ul. Starogostyńska 9a, 

63-800 Gostyń
– Jarocin Aquapark, ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin
– Kalisz Aquapark KALISZ, ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz
– Konin Obiekt Rekreacyjno Sportowy RONDO, Al. 1-go Maja 1a, 

62-510 Konin
– Kościan Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nacławska 84, 

64-000 Kościan
– Kozie Głowy Pływalnia Delfin, ul. Piłsudskiego 3, 

62-028 Koziegłowy
– Kórnik Kórnickie 

Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA, 
ul. I. Krasickiego 1, 
62-035 Kórnik

– Krotoszyn Kryta 
Pływalnia WODNIK, 
ul. Mahle 4, 
63-700 Krotoszyn

– Leszno Centrum 
Konferencji i Rekreacji 
Akwawit, 
ul. Św. Józefa 5, 
64-100 Leszno

– Ostrzeszów Kryta 
Pływalnia OCEANIK, ul. Kąpielowa 4A, 
63-500 Ostrzeszów

– Piła Centrum Sportowo- Rekreacyjne, ul. Kossaka, 64-920 Piła
– Pleszew Park Wodny PLANTY, ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew
– Poznań Pływalnia ATLANTIS, os. Stefana Batorego 101, 

60-687 Poznań
– Poznań Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań
– Suchy Las Park Wodny Octopus, ul. Szkolna 18, 60-002 Suchy Las
– Swarzędz Pływalnia Wodny Raj, ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz
– Szamotuły Kryta Pływalnia OSiR, ul. Sportowa 6, 

64-500 Szamotuły
– Tarnowo Podgórne Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54, 

62-080 Tarnowo Podgórne
– Wągrowiec Aquapark Wągrowiec, ul. Kościuszki 49A, 

62-100 Wągrowiec
– Wolsztyn Pływalnia Miejska, ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn
– Złotów Pływalnia Laguna, ul. Norwida 4a, 77-400 Złotów
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– Centrum Hipiki „Jaszkowo” – 
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica, 
tel. 61 283 75 56

– Stado Ogierów w Sierakowie – 
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków, 
tel. 61 295 25 11

– Stadnina Koni „Racot”, 
ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, 
tel. 65 511 79 65

– Dwór „Andrzejówka” – Miechlin 
koło Śremu, ul Śremska 3, 
63-100 Mechalin, tel. 61 283 02 97

– „Tamarynowa Osada” – 
ul. Dormowska 4, 64-426 Łowyń, 
tel. 534 090 774

– „Traperska Osada” – ul. Lipowa 50a, 
 62-005 Bolechówko, 

tel. 693 160 293
– Pałac Baborówko – ul. Parkowa 1, 

Baborówko, 64-500 Szamotuły, 
tel. 61 29140 27

– Flowark konny „Hermanów” – 
Hermanów 1, 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą, 
tel. 61 287 30 15 

– Ośrodek „Jansówka” – Dwór 
Jansowo, ul. Szczanieckiej 23, 
64-316 Kuślin, tel. 605 639 254

– Gospodarstwo agroturystyczne 
„Jędrusiowa Chata” – 

Kocień Wielki 33, 64-730 Wieleń 
tel. 505 99 60 10 

– Ośrodek rekreacji konnej „Stara 
Stajnia” – Zawidowice 14a, 
63-300 Pleszew, tel. 605 596 554,

– Stajnia Mokrzec, Mokrzec 24, 
64-400 Międzychód, 
tel. 95 74 83 522, 601 519 580

– Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Wójtostwo”, ul. Zwierzyniec 6, 
62-310 Pyzdry, tel. 63 276 86 64

– Centrum Jeździecko – Tenisowe 
Hotel „Sypniewo”, Sypniewo 1, 
64-830 Margonin, tel. 67 284 70 91

– Centrum Jeździectwa, Rybno 
Wielkie k. Kiszkowa, 
ul. Główna 15A, 62-280 
Kiszkowo, tel. 61 427 60 08

– „Chata Zbójców”, Bucharzewo 64, 
64-410 Sieraków, tel. 61 295 30 56

– Stajnia w Rusinowie, 
tel. 501 352 902, 
tel. dom 61 84 88 146 

– Stajnia „Foltyna”, ul. Poznańska 67, 
61-160 Poznań-Daszewice, 
tel. 61 893 98 66, 608 57 40 61

– Stajnia „Kokoszki”, Kokoszki 21, 
62-330 Nekla, 
tel. 61 438 61 78, 502 29 12 46

Wielkopolskie potrawy

Czernina (czarnina, czarna 
zalewajka)

Golonka z kapustą
Kaczka pieczona z modrą kapustą 

i pyzami
Pieczeń cielęca
Pierogi
Plyndze (plendze)
Pyry z gzikiem
Rogale marcińskie
Ser smażony

Szagówki (kluski z gotowanych 
ziemniaków)

Szare kluski
Szneki z glancem
Wielkopolski rosół z kury
Zrazy wołowe
Zupa „Ślepe ryby”
Zupa Parzybroda
Zupa z korbola
Żur na kiełbasie
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Powiatowego w Ostrzeszowie, z archiwum Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie,
29. Grabów n/Prosną: fot. kajakiprosna.pl,
30. Powiat pilski: fot. Stanisław Francuz, z archiwum 
Urzędu Miejskiego w Pile i Regionalnego Centrum 
Kultury w Pile, fot. B. Mirowski, D. Semenov, 
D. Majewski,
31. Rzeka Gwda: Stanisław Francuz,
32. Powiat pleszewski: fot. Marcin Francuz,
33. Szreniawa: fot. z archiwum Muzeum Narodowe-
go Rolnictwa w Szreniawie,
34. Kórnik: fot. Stanisław Francuz, fot z archiwum 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 
Radosław Maciejewski, Tomasz Baumgart,
35. Rogalin: fot. Wojciech Mania, fot z archiwum 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
fot. P. Namiota, Movlab Studio
36. Puszczykowo: fot z archiwum Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej, fot. z archiwum 
www.poznan.travel, z archiwum muzealnego Ogro-
du Kultur i Tolerancji w Puszczykowie, fot. Marek 
Fiedler, fot. Anna Polaszczyk,
37. Wielkopolski Park Narodowy: fot. z archiwum 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
38. DELI Park: fot. z archiwum DELI Parku,
39. Pobiedziska: fot. ze zbiorów Pobiedziskiego 
Ośrodka Kultury,
40. Owińsk: fot. z zasobów Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińsku,
41. Powiat rawicki i miasto Rawicz: fot. Marcin 
Francuz, fot. Adam Waresiak, z archiwum Urzędu 
Miasta w Rawiczu,
42. Powiat słupecki: fotografi e Lądu z archiwum 
Starostwa Powiatowego w Słupcy, 
43. Powiat szamotulski: fot. Stanisław Francuz,
44. Wronki: fot. FotoRafi  – Rafał Sierchuła, Walde-
mar Graś, Richard Szymański,
45. Powiat średzki: fot. z archiwum Urzędu Miej-
skiego w Środzie Wielkopolskiej, fot. Anna Ziętek,
46. Dolsk: fot. z archiwum Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Dolsk,
47. Powiat śremski: fot. z archiwum Starostwa 
Powiatowego w Śremie, fot. Grzegorz Przymus, 
Michał Jaśkowiak, Monika Maciejewska, Paulina 
Przybylska,
48. Powiatu turecki i miasto Turek: fot., Monika Gajda, 
Paulina Gąsiorek, Michał Mosiężny, Paula Janiak, Anna 
Michalak, z archiwum Urzędu Miejskiego w Turku, 
z archiwum Starostwa Powiatowego w Turku,
49. Powiat wągrowiecki: fot. archiwum Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu, fot. archiwum Urzędu 
Miejskiego w Wągrowcu, fot. Iza Marcinkowska, 
fot. Marek Chełminiak,
50. Powiat wrzesiński: fot. z archiwum Starostwa 
Powiatowego we Wrześni, fot. M. Jadryszak, 
fot. R. Lipigórski,
51. Wielka Pętla Wielkopolski: fot. Ewa Przydrożny, 
G. Wójcik, I. Frąckowiak ,archiwum biura Wielkopol-
skiej Organizacji Turystycznej, 
51. Nowe Miasto n/ Wartą: fot. z archiwum Mariny 
Sudnik Motoryachts fot. Z.S.,
52. Złotów: fot. Robert Judycki, i z zasobów Urzędu 
Miejskiego w Złotowie,
53. Szlak Powstańców Wielkopolskich: fot. Jagoda 
Kubiak

www.srodawlkp-powiat.pl, www.sroda.wlkp.pl, 
www.dolsk.pl, www.srem.com.pl, www.powiat.turek.pl,
www.muzeum.turek.pl, www.wagrowiec.pl, 
www.wagrowiec.eu, www.powiatwolsztyn.pl, 
www.parowozowniawolsztyn.pl, www.parowozy.com.pl,
www.wrzesnia.powiat.pl, www.wrzesnia.pl, 
www.zlotow-powiat.pl, www.zlotow.eu, 
www.regionwielkopolska.pl, www.27grudnia.pl, 
www.wielka-petla.pl, www.pl.wikipedia.org, 
www.dzieciakiwplecaki.pl, www.law.uj.edu.pl. 
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