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WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE 

– bez barier 

Trasa obejmuje: Stary Rynek – Ratusz – Domki Budnicze – Wiel-
kopolskie Muzeum Wojskowe – Galeria Miejska Arsenał – Waga 
miejska – Odwach – Pierzeja wschodnia Stary Rynek – Pierzeja po-
łudniowa Stary Rynek – Pierzeja zachodnia Stary Rynek – Pierzeja 
północna Stary Rynek – ul. Świętosławska – ul. Gołębia – pl. Kole-
giacki – ul. Klasztorna – ul. Kramarska – ul. Rynkowa.
Stary Rynek został wytyczony ok. 1253 roku. Jest to centralne założe-
nie miasta lokacyjnego. Długość wynosi około 141 m. Z każdego boku 
wychodzą trzy ulice, z czego dwie z narożników. W centralnej części 
rynku umieszczono Ratusz, Wagę, Sukiennice, kramy, ławy chlebowe, 
jatki, a później także Arsenał i Odwach. Jest trzecim rynkiem co do wiel-
kości w Polsce. Rynek przez wiele lat stanowił centrum komunikacyjne 
miasta, a do 1945 r. mieściła się tu siedziba władz miasta. 
Ratusz – pochodzi z 1560 r., a 90 metrowa wieża z 1690 r., dzieło te-
syńskiego architekta Jana Baptysty di Quadro z Lugano wykonanym w stylu renesansu włoskiego.
Domki Budnicze – dawna nazwa budy śledziowe.
Informacja: CIT****, Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań, tel. 61 852 61 56, it@cim.poznan.pl

Poznań 
Na Starym Mieście w Poznaniu (ok. 1,8 km *)1A

Tr a s a : 



Miasto Poznań

Z Rynku wychodzimy ul. Wodną i skręcamy w ul. Klasztorną. Dalej w prawo 
w ul. Wielką i po 150 m w Garbary. Po 200 m w ul. Estkowskiego. Trzymamy się 
lewej strony i podążamy na Most Bolesława Chrobrego na Warcie. Za mostem 
ul. Wyszyńskiego i w lewo na Ostrów Tumski. Po lewej kościół NMP in Summo 
(przy plantach toalety dostępne dla w-skersów, winda i podjazdy). Po prawej 
Kuria Metropolitalna a po lewej w głębi Bazylika Archikatedralna św. św. Piotra 
i Pawła (dostępna dla wózkowiczów). Skręcamy w ul. J. Lubrańskiego a po 60 m 
w prawo, w księdza I. Posadzego. Po lewej mijamy Archiwum Archidiecezjalne 
i Rezerwat Archeologiczny Genius Loci. Dalej w prawo w ul. Dziekańską i w lewo 
na most Jordana. Po prawej Brama Poznania czyli Interaktywne Centrum Hi-
storii Ostrowa Tumskiego (polecamy dostępne dla osób na wózkach). Spacer 
kontynuujemy ul. Gdańską i w prawo w ul. Bydgoską ok. 100 m.
Po prawej dawny klasztor filipinów i kościół św. Małgorzaty. Skręcamy w prawo na Rynek Śródecki, a dalej prosto do Ostrów-
ka. Stąd możemy wrócić do Rynku, lub kontynuować zwiedzanie: Brama Poznania (trasa 1C) i Jezioro Maltańskie (trasa 1D).
Warto zobaczyć: Bazylikę Archikatedralną św. Piotra i św. Pawła zwaną popularnie katedrą • Kościół Najświętszej 
Marii Panny z XV w. • Rezerwat Archeologiczny Genius Loci.
Informacja: CIT****, Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań, tel. 61 852 61 56, it@cim.poznan.pl

Poznań 
Ze Starego Rynku na Ostrów Tumski (ok. 3 km *)1B

Tr a s a : 



Miasto Poznań

Brama Poznania zlokalizowana jest w najstarszej części miasta, nad Cy-
biną, w sąsiedztwie dwóch historycznych dzielnic: Ostrowa Tumskiego 
i Śródki. Kompleks obiektów to nowo wybudowany budynek główny 
i zrewitalizowana Śluza Katedralna (pozostałość zachowanych na Ostrowie 
Tumskim umocnień z czasów pruskich). Łączy je symbolicznie kładka nad 
rzeką. Budynek główny przecięty jest w połowie szczeliną, która kadruje 
widok na najstarszą w Polsce katedrę.
Brama Poznania, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tum-
skiego, to instytucja, która odwołując się do ponad tysiącletniej historii 
poznańskiej Wyspy Katedralnej odkrywa przed zwiedzającymi miejsce na-
rodzin polskiej państwowości. Stanowi przykład nowatorskiego, nie tylko 
w skali miasta, ale i kraju, myślenia o muzealnictwie, architekturze, przestrzeni publicznej i życiu lokalnej społeczności. 
Ekspozycja Bramy Poznania to multimedialny i interaktywny przekaz, który przygotowuje odbiorcę do poszukiwania 
i interpretacji śladów przeszłości w przestrzeni Wyspy Katedralnej. Obiekt w pełni dostępny i funkcjonalnie przysto-
sowany dla w-skersów.
Informacja: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, tel. 61 647 76 29,  
www.bramapoznania.pl

Poznań 
Brama Poznania (ok. 0,3–1 km *)1C

Tr a s a : 



Miasto Poznań

Trasę można rozpocząć z Rynku lub Ostrowa Tumskiego. My 
sugerujemy rozpocząć z parkingu przy ul. Wiankowej na zachodnim 
brzegu Jeziora Maltańskiego lub z parkingu przy ul. Jana Pawła II obok 
restauracji „Maltanka” (wschodni brzeg). Cały rejon Malty to zieleń 
i błękit wody. Teren z licznym ławkami i infrastrukturą do wypoczynku 
i rekreacji (bary, restauracje, WC). Spacer można rozpocząć zarówno 
od strony południowej, jak i północnej. Trasa doskonale przygotowana 
dla w-skersów (liczne podjazdy, asfaltowe ścieżki).
Jezioro Maltańskie, zwane też Zbiornikiem Maltańskim to 
sztuczny zbiornik wodny położony w Poznaniu na prawym brzegu 
Warty. Powstał w 1952 r. w wyniku spiętrzenia Cybiny. Zbiornik zaj-
muje obszar 67,5 ha (zależy od stopnia spiętrzenia) zaś jego długość 
to około 2,2 km (obwód 5,6 km). Obecnie jest intensywnie wykorzystywane do uprawiania sportów wodnych.
Warto zobaczyć: kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami.
Wydarzenia: Mistrzostwa w Wioślarstwie (krajowe i międzynarodowe) • Poznań Synchro Cup.
Informacja: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
tel. 61 876 60 11, www.malta.poznan.pl

Poznań – Jezioro Maltańskie 
Wokół Jeziora Maltańskiego (ok. 6,5 km **)1D

Tr a s a : 



Miasto Poznań

Spacer możemy rozpocząć z Rynku z pierzei zachodniej jako kontynuacja 
trasy 1A. Kierujemy się na ul. Franciszkańską. Po prawej Zamek Królewski 
(Muzeum Sztuk Użytkowych) a po prawej Kościół św. Antoniego Padewskie-
go i klasztor franciszkanów konwentualnych. Skręcamy w lewo i po 50 m 
Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Dalej w prawo w ul. Paderewskiego. 
Wchodzimy na pl. Wolności gdzie znajduje się fontanna Wolności. Po prze-
ciwnej stronie placu Teatr Ósmego Dnia. Podążamy dalej ul. 27 Grudnia do 
skrzyżowania z Gwarną, Fredry i Mielżyńskiego (na rogu Okrąglak). Skręcamy 
w Gwarną i po 100 m w znów w prawo w św. Marcina. Mijamy ul. Kościuszki i po prawej dawny Zamek Cesarski (dziś Centrum 
Kultury Zamek). Wchodzimy na Skrzyżowanie al. Niepodległości ze Świętego Marcina. W skos po lewej Akademia Muzyczna im. 
Ignacego Jana Paderewskiego, na wprost Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przy gmachu ławeczka Heliodora 
Święcickiego, a przy al. Niepodległości w Parku Mickiewicza pomnik Ofiar Czerwca 1956. Podążamy parkiem Mickiewicza a po 
drodze mijamy fontannę i Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki. Po przeciwnej stronie al. Niepodległości Uniwersytet Me-
dyczny im Karola Marcinkowskiego. U zbiegu ul. Wieniawskiego i al. Niepodległości pomnik Polskiego Państwa Podziemnego. 
Dochodzimy do ul. Libelta i skręcamy w prawo. Po 100 metrach mamy klasztor ojców dominikanów (wejście od ul. Kościuszki). 
Dalej ul. Libelta ok. 250 m do pl. Cyryla Ratajskiego. Następnie ul. 23 Lutego i Rynkową wchodzimy na Stary Rynek w Poznaniu.
Informacja: CIT****, Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań, tel. 61 852 61 56, it@cim.poznan.pl

Poznań 
Od Rynku do Dzielnicy Cesarskiej (ok. 2,8 km *)1E

Tr a s a : 



Miasto Poznań

Spacer możemy rozpocząć jako kontynuację z Rynku lub z parkingu przy 
ul. Za Cytadelą (Dom Kultury lub Gimnazjum nr 15). Rynek – Wroniecka – Małe 
Garbary – Święty Wojciech – Księcia Józefa (Pomnik Armii Poznań) – Aleja Nie-
podległości – Aleja Armii Poznań – Za Cytadelą. Powrót tą samą droga na parking.
Park Cytadela to największy park Poznania o powierzchni ok. 100 ha, zbu-
dowany w latach 1963-1970 na terenie dawnego Fortu Winiary. Od 1992 r. nosi 
nazwę Park Cytadela. W 2008 r. park został uznany za pomnik historii. Na terenie 
parku znajdują się cmentarze min. parafii św. Wojciecha, Garnizonowy, Bohate-
rów Radzieckich, Wspólnoty Brytyjskiej, Bohaterów Polskich oraz relikty dawne-
go cmentarza tzw. starogarnizonowego, niemieckiego Cmentarza Honorowego 
(Ehrenfriedhof) oraz tzw. Cmentarz Prawosławny. Na Cmentarzu Garnizonowym, liczącym ponad 1500 grobów, znajdują 
się mogiły wojskowych, a wśród nich powstańców styczniowych, wielkopolskich, żołnierzy z lat 1918-1920, generałów, 
kawalerów Virtuti Militari. W ocalałych budowlach fortecznych mieszczą się dwa muzea: Muzeum Uzbrojenia i Muzeum 
Armii Poznań.Obiekty warte obejrzenia to Rawelin I, Reduta I, Brama Północna (Polna), Bastion II, Estakada Małej i Wiel-
kiej Śluzy. Inne obiekty to Pomnik Bohaterów, Amfiteatr, rozarium, Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami, 112 rzeźb 
„Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz, Ziarno – Epitafium Życia, Żalki – rzeźby plenerowe, rzeźby innych twórców.
Informacja: CIT****, Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań, tel. 61 852 61 56, it@cim.poznan.pl

Poznań 
Na Cytadelę w Poznaniu (ok. 4,5 km **)1F

Tr a s a : 



Miasto Poznań

Początkowo był to Międzynarodowy Festi-
wal Teatralny Malta. Festiwal prezentuje 
międzynarodowy program teatralny, muzycz-
ny, taneczny i filmowy. Odbywa się od 1991 r. 
w Poznaniu, na przełomie czerwca i lipca. Na-
zwa pochodzi od znajdującego się w Poznaniu 
Jeziora Maltańskiego. Malta Festival Poznań 
powstał w celu stworzenia w Polsce okazji do 
zaprezentowania teatrów plenerowych, offowych, eksperymentalnych. Z czasem formuła poszerzała się, obejmując 
także inne sfery sztuki. Od 2010 r. rdzeniem tematycznym festiwalu są tematy istotne dla zrozumienia współcze-
snego świata, zwłaszcza Europy – jej kultury, sytuacji społecznej i przyszłości. Na Malta Festival Poznań skalają 
się programy teatralne i taneczne, bogaty program muzyczny, jak i projekty w przestrzeni miejskiej Poznania oraz 
projekcje filmów i dyskusje. Festiwal Malta co roku przyciąga na swoje spektakle tysiące widzów.
Informacja: FUNDACJA MALTA, ul. Ratajczaka 44 (I piętro), 61-728 Poznań, tel. 61 62 31 866, 
www.malta-festival.pl

Poznań 
Malta Festival Poznań –  
wydarzenie cykliczne  
(1–5 km **) przestrzeń miasta

1G
Tr a s a : 



Miasto Poznań

fot. Cyclone A4

Imieniny Ulicy Święty Marcin organizuje od 
1994 r. Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. 
Święto Ulicy, przy której „Zamek” ma swoją 
siedzibę, odwołuje się do żywej tradycji świę-
tomarcińskich rogali. Tradycja ta wywodzi się 
z czasów pogańskich, gdy podczas jesiennego 
święta składano bogom ofiary z wołów lub 
w zastępstwie – z ciasta zwijanego w wole rogi. Kościół przejął ten zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. Kształt 
ciasta interpretowano jako nawiązanie do podkowy, którą miał zgubić koń świętego.
Co roku 11 listopada, po mszy świętej, wyrusza barwny Korowód ze świętym Marcinem w stroju rzymskiego legionisty, 
który w otoczeniu szczudlarzy, muzyków, machin przemierza ulicę Św. Marcina, kończąc przemarsz pod Centrum 
Kultury „Zamek”. Tu na plenerowej scenie Prezydent Miasta Poznania przekazuje św. Marcinowi klucz do bram miasta, 
co jest sygnałem do rozpoczęcia świętowania. Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu 
sprzedają w dniu św. Marcina średnio 250 ton tego wyrobu, natomiast w skali rocznej sprzedaż wynosi 500 ton, co 
stanowi 2,5 miliona sztuk rogali.
Informacja: CK ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. 61 64 65 200, www.zamek.poznan.pl

Poznań 
Dni Świętomarcińskie –  
11 listopada

1H
Tr a s a : 



Miasto Poznań

Miasto Chodzież położone jest w północnej części woj. 
wielkopolskiego, w centralnej części Pradoliny Toruńsko 
Eberswaldzkiej pomiędzy Pojezierzem Pomorskim a Po-
jezierzem Gnieźnieńskim w otoczeniu lasów i jezior.
Spacer po mieście sugerujemy rozpocząć przy 
dworcu PKP na ul. Dworcowej. Kierujemy się na pół-
noc i w prawo w ul. Prymasa S. Wyszyńskiego. Następ-
nie ok. 300 m i w lewo w ul. księdza Doktora T. Malep-
szego wchodzimy do parku im. księdza Ostrowskiego. 
Tu możemy wypocząć i obejść jeziorko. Kierujemy się na południe wąską ścieżką do ul. Kościelnej i wychodzimy 
na Rynek w Chodzieży. Stąd na pierzei zachodniej jest wejście na teren kościoła św. Floriana. Obchodzimy kościół 
i wychodzimy na ul. Kościelną przy Domach Tkaczy. Dalej prosto al. T Kościuszki do ronda i ul. Składową wracamy 
do ul. Dworcowej na parking.
Warto zobaczyć: kościół parafialny św. Floriana • dzwonnicę z 1840 r. • pozostałości murów z zamku • domy tkaczy 
z XVIII i XIX w. • Straszny Dwór – dworek z przełomu XIX i XX w.
Informacja: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, tel. 67 282 71 71, www.chodziez.pl

Chodzież 
W sercu chodzieskiej Szwajcarii  
(ok. 1,4 km *)

2A
Tr a s a : 



Powiat chodzieski

Czarnków położony jest nad rzeką Noteć, na skraju Pusz-
czy Noteckiej, na wzgórzach morenowych. Często teren 
wokół miasta bywa nazywany Szwajcarią Czarnkowską.
Trasę warto rozpocząć z Mariny nad Notecią 
(parking i toalety) oraz widok na Noteć. Stąd ul. Ry-
baki przez rondo udajemy się do centrum ok. 450 m 
na pl. Wolności (toalety miejskie dostępne). Warto 
zatrzymać się na Rynku w Czarnkowie (pomnik skryby 
Janka z Czarnkowa i kościół pw. św. Marii Magdaleny). Dalej kierujemy się na ul. T. Kościuszki. To bardzo prestiżowa 
ulica Czarnkowa z historyczną zabudową mieszczańską. Po 200 m skręcamy w prawo w ul. Kościelną i po 100 m 
w ul. Zamkową. Idąc ok. 300 m wyjdziemy na ul. Browarną i na czynny browar tradycyjnego piwa w Czarnkowie. Stąd 
już w prawo i tylko 100 m do ronda, a dalej 200 m do parkingu przy marinie.
Warto zobaczyć: układ urbanistyczny miasta • kościół pw. św. Marii Magdaleny z ok. 1580 r., • stary cmentarz 
żydowski z XIX w., • ratusz z połowy XIX w., • dom przy ul. Krasickiego 7 z XIX w. • domy przy Rynku z połowy 
XIX w. • neogotycki budynek starostwa z 1900 r.
Informacja: Urząd Miasta, 64-700 Czarnków, Plac Wolności 6, tel. 67 255 28 02, www.czarnkow.pl

Czarnków 
Z Mariny nad Notecią do Rynku  
w Czarnkowie (ok.1,7 km *)

3A
Tr a s a : 



Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Geograficznie miasto leży na Nizinie Wielkopolskiej, na siedmiu 
wzgórzach. Gniezno to pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia 
kościelna i miasto św. Wojciecha.
Spacer po Gnieźnie warto rozpocząć z parkingu u zbiegu Trasy Zjaz-
du Gnieźnieńskiego i ul. Łaskiego (parking i WC). Kierujemy się przez 
Wzgórze Lecha na Bazylikę Prymasowską pw. św. Wojciecha (wejście do 
bazyliki od strony wzgórza. Pozostałe wejścia od ul. Łaskiego, ul. Tum-
skiej i ul. św. Wojciecha mają schody). Dalej ul. św. Wojciecha ok. 100 m 
i w prawo przez skwer do kościoła Wniebowzięcia NMP. Ulicą Rynek 
przecinamy ul. Franciszkańską i wychodzimy na Rynek w Gnieźnie. Rynek przecinamy w skos na ul. Farną i docieramy do 
kościoła Świętej Trójcy. Obchodzimy kościół wokół i skręcamy w lewo w ul. św. Wawrzyńca a po 100 m w prawo w ul. Je-
ziorną. Tak docieramy nad Jezioro Jelonek. Przemierzamy zielone planty i kierujemy się początkowo na południe. Mając 
jezioro po prawej stronie idziemy trasą spacerową wokół ok. 500 m do Parku Piastowskiego. Tu przy ul. Kostrzewskiego 
znajduje się Muzeum Początków Państwa Polskiego (obiekt w pełni dostępny dla w-skersów, WC). Po zwiedzeniu muzeum 
idziemy w prawo ul. Kostrzewskiego i dalej w prawo wzdłuż jeziora parkiem lub ul. Poznańską do ul. Łaskiego na parking.
Informacja: Powiatowe CIT***, Rynek 14, 62-200 Gniezno, tel. 61 428 41 00, info@szlakpiastowski.com.pl
Urząd Miejski, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, www.gniezno.eu

Gniezno 
Spacer po Trakcie królewskim (ok. 3,7 km *)4A

Tr a s a : 



Powiat gnieźnieński

Spacer rozpoczynamy od parkingu i nowej części muzealnej. 
Znajdują się tu kasy, wystawa i toalety. Stąd drogą utwardzoną 
idziemy w kierunku palisady. Po drodze budki z pamiątkami. Prze-
kraczamy palisadę i po prawej mamy mini skansen z zabudową 
wiejską oraz rekonstrukcję palisady i bramy wjazdowej z czasów 
Piastów. Po lewej dojście do wiatraka (koźlak), a na wprost zejście 
do promu na wyspę. Po prawej od promu smażalnia ryb i bar szyb-
kiej obsługi. Płyniemy na wyspę Lednica. Po zejściu z promu tablica informacyjna o przedstawionych obiektach na 
wyspie. Nieważne w którą stronę pójdziemy, gdyż trasa prowadzi wokół wysypy. Obejście wyspy to ok. 500 m.
Warto zwiedzić całe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – jedno z największych muzeów na wolnym po-
wietrzu w Polsce, na które składają się wystawy: archeologiczne, przyrodnicze oraz etnograficzne. Poszczególne części 
muzeum to: Wielkopolski Park Etnograficzny, Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Lednickim, Rezerwat Archeologicz-
ny w Gieczu, Rezerwat Archeologiczny – Gród w Grzybowie oraz Punkt Etnograficzny w Rogierówku. Miejsca te znaj-
dują się w promieniu kilkunastu kilometrów od siebie. Muzeum w całości przystosowane jest do przyjęcia w-skerów.
Informacja: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego Dziekano-
wice 32, 62–261 Lednogóra, tel: 61 427 50 40, 61 427 50 46, www.lednicamuzeum.pl, sekretariat@lednicamuzeum.pl

Rezerwat na wyspie Lednica 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  
(ok.1 km w tym prom *)
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Park położony jest we wsi Dziekanowice na południowo-
-wschodniej stronie Jeziora Lednica.
Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to 
część Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – miej-
sca odkrycia wczesnopiastowskiego grodu biskupiego, 
wzniesionego w X w. nad Jeziorem Lednickim.
Spacer rozpoczynamy z parkingu przy Muzeum. 
Muzeum położone jest w pięknej okolicy: wśród nie-
wielkich wzgórz, nad Jeziorem Lednickim. Zwiedzanie, 
połączone ze spacerem, na pewno sprawi każdemu przyjemność. Wędrówka wiejskimi drogami, wzdłuż których na 
płotach suszą się gliniane garnki i dzbany to estetyczna uczta dla oczu. Zachwycają też przedmioty kryjące się we 
wnętrzach chałup: np. malowane w kwiatowe wzory drewniane skrzynie, służące do przechowywania ubrań. Muzeum 
z zewnątrz w pełni dostępne dla w-skersów a wewnątrz niektóre tylko obiekty ze względu na stopnie schodowe. 
Całość trasy do pokonania to ok. 1 km.
Informacja: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego Dzieka-
nowice 32, 62–261 Lednogóra, tel. 61 427 50 40, 61 427 50 46, www.lednicamuzeum.pl

Dziekanowice – Ostrów Lednicki 
Wielkopolski Park Etnograficzny  
(ok. 1 km *)
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Lednickie Pole położone jest na północno-zachodnim brzegu 
Jeziora Lednica w powiecie gnieźnieńskim.
Papież Jan Paweł II zapoczątkował Spotkania Młodych LEDNI-
CA 2000, błogosławił wszystkim działaniom o. Jana Góry OP. 
Kiedy żył, na każde Spotkanie przygotowywał swoje orędzie. 
Za nim tą drogą poszli kolejni papieże.
Pola Lednickie to kilkadziesiąt hektarów łąki, na której co roku 
w pierwszą sobotę czerwca spotyka się prawie 100 000 ludzi 
na Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000. Tutaj jest Ośrodek im. 
Jana Pawła II, w którym odbywają się co tydzień rekolekcje. To tutaj w Domu Jana Pawła II zgromadzonych jest 
kilkadziesiąt pamiątek po Papieżu Polaku, takich jak odlew ręki, sutanna, szkaplerz, pióro i wiele innych. Miejsce 
to jest otwarte dla każdego.
Warto zobaczyć: ośrodek Jana Pawła II • Bramę Ryba • kopię krzyża na Giewoncie • drogę krzyżową • głaz Jana 
Pawła II • Figurę Matki Bożej • Aleję Jana Pawła II • głaz Bogurodzicy • chrzcielnicę • kopię łodzi św. Piotra • głaz 
Chrztu Polski • Jezioro Lednica • dzwonnicę.
Informacja: Wspólnota LEDNICA 2000, Klasztor Ojców Dominikanów, ul. Kościuszki 99 Poznań, tel. 61 850 47 38, 
sekretariat@lednica2000.pl

Lednickie Pole 
Wspólnota LEDNICA 2000 (ok. 1,5 km *)4D
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Czerniejewo położone jest w odległości 15 km na połu-
dniowy-zachód od Gniezna, 12 km na północny-zachód od 
Wrześni, 45 km na wschód od Poznania. Miasto leży w ob-
rębie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej na Równinie Wrzesińskiej. 
Główną atrakcją turystyczną Czerniejewa jest barokowo 
-klasycystyczny zespół pałacowy. Pałac został zbudowany dla gen J. Lipskiego, w II połowie XVIII w., Zespół obejmuje 
także oficyny, stajnie i wozownię. Przy pałacu rozciąga się park o powierzchni 13 ha w stylu angielskim, z licznymi stawami 
i starym drzewostanem. Pałac w Czerniejewie to prawdziwie królewska rezydencja, jedna z najokazalszych w Wielkopolsce.
Architektem był prawdopodobnie Ignacy Graff z Rydzyny. Pałac był dwukrotnie przebudowywany. W latach 1979–85 
pałac został odrestaurowany. Dziś funkcjonuje jako hotel z eleganckimi apartamentami i muzeum wnętrz. Za pałacem 
rozciąga się piękny, 13 hektarowy park założony w XVIII wieku, który w XIX wieku został przeobrażony w krajobrazowy 
park angielski, z alejami lipowymi i grabowymi, stawami i bażantarnią. Zarząd nad obiektem sprawuje Ośrodek Usług 
Turystyczno-Łowieckich. Obiekt na zewnątrz i w parku dostępny dla w-skersów. Polecamy dodatkowo wybrać się 
z pałacu do centrum Czerniejewa ok. 800 m w jedną stronę.
Informacja: Zespół Pałacowo-Parkowy, 62-250 Czerniejewo, ul. Gen. Lipskiego 5, tel. 61 876 84 05,  
czerniejewo@gts.com.pl

Czerniejewo 
Po pałacu i ogrodach Czerniejewo  
(ok. 1,5 km*)
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Gostyń położony nad rzeką Kanią ok. 60 km na po-
łudnie od Poznania.
Trasę warto rozpocząć na rynku w Gostyniu. Tu 
znajduje się Ratusz i pomnik na kolumnie. Pierzeją 
północną wychodzimy na ul. Kościelną. Po 50 m skrę-
camy w prawo a po dalszych 40 m skręcamy w lewo. 
Jesteśmy przy kościele św. Małgorzaty. Dalej podą-
żamy ul. Lipową przy boiskach aż do linii kolejowej 
ok. 300 m. Tu za linią kolejową skręcamy w prawo 
następnie ul. Fabryczną, ul. Agrestową i Czereśniową docieramy do bazyliki na św. Górze. Z bazyliki polecamy wracać 
do rynku w Gostyniu tą samą drogą.
Warto zobaczyć: bazylikę na Świętej Górze • kościół pw. św. Małgorzaty, najstarszy zabytek Gostynia z końcu 
XIII w. • kościół pw. św. Ducha z 1907–1909 w stylu neorenesansowym jako świątynia protestancka • Ratusz Miej-
ski z lat 1910–1912 • siedzibę Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego z drugiej połowie XIX w. • pozostałości 
gródka rycerskiego na wschodnim skraju średniowiecznego miasta lokacyjnego.
Informacja: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń tel. 65 575 21 47, www.gostyn.pl

Gostyń
Z Gostynia do Bazyliki  
na św. Górze (ok. 2 km **)
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Głogówko położone jest na południu Wielkopolski, 70 km 
od Poznania, tuż koło Gostynia. Na jednym ze wzgórz 
wznosi się monumentalna bazylika z zespołem zabudo-
wań klasztornych. Miejsce to nazywane jest Świętą Górą.
Chrześcijaństwo na teren dzisiejszej Wielkopolski przybyło 
wraz z benedyktynami, którzy w 1075 r. założyli opactwo 
w Lubiniu koło Gostynia. To oni zapoczątkowali w XI–XII w. kult maryjny na Świętej Górze. W XV w. na Świętej Górze 
zbudowana została drewniana kaplica, a w 1512 r. wzniesiono szachulcowy kościół pw. Nawiedzenia NMP. Obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem ofiarowany kościołowi w 1542 r. stał się głównym przedmiotem kultu i pielgrzymek. W 1668 r. 
rozpoczęła działalność Kongregacja Oratorium. Wkrótce po tym zbudowany został drewniany klasztor. Obecny obiekt 
barokowy, zbudowany został – na wzór bazyliki Santa Maria della Salute w Wenecji – w latach 1675–1698 według 
projektu włoskiego architekta Baltazara Longheny. Według projektu Ferrariego zbudowano w latach 1732–1736 bu-
dynki klasztorne. 17 grudnia 1970 r. Papież Paweł VI wyniósł kościół na Świętej Górze do godności Bazyliki Mniejszej. 
Obecnie kościół świętogórski znajduje się pod opieką Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, czyli księży filipinów.
Warto zobaczyć: zespół klasztorny z bazyliką i krypty.
Informacja: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Święta Góra – Głogówko 1,  
tel. 65 572 00 14, www.filipini.gostyn.pl

Głogówko 
Święta Góra (ok. 0,5 km *)5B
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Wieś Rokosowo należała do rodziny Rokossowskich herbu 
Glaubicz do ok. 1580 r. Potomkiem tego rodu był Konstanty 
Rokossowski, radziecki dowódca wojskowy, marszałek ZSRR, 
pełniący również funkcję marszałka Polski. Na początku 
XIX w. rezydencja była własnością Lipskich, którzy sprze-
dali wieś Mycielskim. W 1867 r. kupił Rokosowo ks. Adam 
Konstanty Czartoryski. Obiekt wybudowany został w stylu 
neogotyku romantycznego dla Józefa Mycielskiego. Zaprojek-
tował go Friedrich August Stüler w latach 1849–1854. Pałac 
został przebudowany ok. 1900 r. i odrestaurowany w latach 1984–1986. Charakterystyczne dla obiektu są narożni-
kowe, wieże, krenelaż i fosa wokół. Na szczycie środkowego ryzalitu umieszczony jest herb rodzinny – Dołęga. Pałac 
łączy trendy neogotyku angielskiego i tradycję XV-wiecznej rezydencji florenckiej. Z tyłu pałacu znajduje się ogród 
zimowy a obecnie restauracja. Całość otacza park o powierzchni 3,2 ha. Obecnie zamek pełni rolę Ośrodka Integracji 
Europejskiej i należy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pałac w części dolnej dostępny dla 
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach. Polecamy także spacer po parku zamkowym.
Informacja: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, 63-805 Łęka Mała, tel. 65 573 11 56, www.rokosowo.pl

Rokosowo 
Na zamku w Rokosowie – Ośrodku  
Integracji Europejskiej (0,5 km *)
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fot. S. Frost

Grodzisk Wielkopolski położony jest 50 km na południowy zachód 
od Poznania przy drodze krajowej nr 32 Poznań – Zielona Góra.
Spacer po Grodzisku Wielkopolskim proponujemy zacząć 
z Rynku. Tu znajduje się ratusz, pomnik św. Bernarda i historycz-
na studnia. Kierujemy się na południe na ul. Rakoniewicką. Po 
150 m dochodzimy do stawu i terenów zielonych. Liczne ławeczki 
pozwalają na wypoczynek. Teren zadbany i przygotowany dla w-
-skersów. Polecamy obejść staw wokół (po drodze sztuczna zagroda żubrów).Przechodzimy na północną stronę stawu 
i kierujemy się na ul. 27 Stycznia i wychodzimy przy budynku Muzeum Ziemi Grodziskiej (stała ekspozycja broni 
pancernej i armat na zewnątrz). Skręcamy w prawo i po 10 m w lewo w ul. Księdza Tuszyńskiego. Po 50 m mamy 
kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej. Dalej ul. Księdza Tuszyńskiego docieramy do ronda a po przeciwnej stronie widzimy 
kościół pobernardyński pw. Najświętszego Imienia Jezus i Niepokalanego Poczęcia NMP. Obok Figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem na kolumnie i Ławeczka księdza Czesława Tuszyńskiego.
Stąd ul. 3 Maja po ok. 200 m docieramy do ul. Krótkiej i w prawo ok. 100 m do poewangelickiego kościoła pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa z 1905 r. Kościół położony jest na Placu Wolności i tu znajduje się figura Powstańca 
Wielkopolskiego. Stąd idziemy ok. 400 m najpiękniejszą ulicą Grodziska do Rynku na parking.
Informacja: Gminne CIT, ul. Przemysłowa 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 668 016 803

Grodzisk Wielkopolski 
Wokół Studni św. Bernarda (ok. 2 km *)6A
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Jarocin leży na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie Wyso-
czyzny Kaliskiej i u zbiegu dwóch rzek: Warty i Prosny.
Spacer po Jarocinie rozpoczynamy sprzed dworca PKP (sporo miejsc 
parkingowych, ważny węzeł komunikacyjny). Ulicą Dworcową idziemy 
ok. 250 m do al. Niepodległości i skręcamy w prawo. Po ok. 300 m skrę-
camy w ul. T. Kościuszki i przechodzimy przez osiedle willowe z końca XIX i pocz. XX w. do kościoła parafialnego Chrystusa 
Króla. Skręcamy w lewo w ul. Paderewskiego a następnie znów w lewo w ul. Wrocławską i dochodzimy po ok. 150 m do 
Rynku. Po drodze kościół poewangelicki pw. św. Jerzego. Na Rynku ratusz z podcieniami a w nim USC i Muzeum Regionalne 
w Jarocinie. Obchodzimy ratusz i skręcamy w lewo do kościoła parafialnego pw. św. Marcina. Dalej podążamy ul. Wyszyń-
skiego do al. Niepodległości i obchodzimy w prawo zabudowania kościelne do ul. Poznańskiej. Podążamy ul. Poznańską do 
skrzyżowania z ul. św. Ducha i skręcamy w lewo. Po 150 m po lewej stronie mamy ruiny gotyckiego kościoła pw. św. Ducha. 
Przechodzimy koło ruin i wchodzimy na teren parku w Jarocinie i sceny koncertowej. Po lewej staw z fontanną a za nią 
„Skarbczyk”. Idąc dalej ul. Zamkową dotrzemy do pałacu Radolińskich. Mijamy pałac i dochodzimy do ul. Kasztanowej 
i skręcamy w lewo. Po 250 m docieramy do ul. Poznańskiej a tu przez przejście na drugą stronę i w lewo do al. Niepod-
ległości. Aleją po ok. 400 m dotrzemy do ul. Dworcowej. Tuż za pierwszym wiaduktem skręcamy w lewo na parking.
Informacja: Punkt Informacji Turystycznej w Jarocinie**, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
Filia nr 1 – Czytelnia „Pod Ratuszem”, Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 30 63, turystyka@jarocin.pl

Jarocin to miasto brzmi! 
Spichlerz polskiego rocka (ok. 3,2 km *)7A
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Spacer po Kaliszu proponujemy rozpocząć z ul. Babina lub ul. Parczewskiego. Pomiędzy ulicami są zielone planty i na 
całej długości po obu stronach jezdni parkingi dla samochodów. Kierujemy się ul. Parczewskiego na północno-wschodnią część 
miasta. Po drodze po prawej resztki obwarowań miejskich. Skręcamy w prawo w ul. Szklarską i jesteśmy przy katedrze pw. 
św. Mikołaja. Spod katedry skręcamy w lewo i idziemy ul. Grodzką ok. 100 m obok liceum do ul. Zamkowej. Wychodzimy na pl. 
Jana Pawła II. Skręcamy na pl. św. Józefa. Przed nami bazylika Wniebowzięcia NMP, Prokuratura i Starostwo Powiatowe, a na 
ul. Kolegialnej barokowa świątynia św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa. Z placu św. Józefa kierujemy się pomiędzy bazyliką 
a starostwem na al. Walecznych i po 90 m skręcamy w lewo. Tu znajduje się po prawej parking i cześć murów obronnych 
z Basztą „Dorotki”. Naprzeciwko baszty prawosławna cerkiew pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. W zasadzie jesteśmy w Parku 
Miejskim. Spod cerkwi kierujemy się na południe alejkami do parku. Z parku wychodzimy na ul. Częstochowską koło siedziby 
Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przez mostek na Prośnie. Po prawej mamy Teatr im. W. Bogusławskiego, dalej na połu-
dnie od niego cmentarz żołnierzy radzieckich i Park Ignacego Pendereckiego. My kierujemy się w prawo, na ul. Częstochowską 
i al. Wolności. Po 200 m po prawej mamy Sąd Okręgowy a my skręcamy za klasycystyczną willą w prawo, na most Trybunalski 
nad Prosną. Za mostem sugerujemy podążać w prawo ul. Kazimierzowską wzdłuż Prosny. Po prawej mamy zespół klasztorny 
oo. franciszkanów. Naprzeciwko zastawki na prośnie (regulują poziom wody w rzece i na terenie miasta) jest wąski podjazd 
dla w-skersów i skrót na ul. św. Stanisława (tu jest wejście do kościoła). Idąc w prawo ul. św. Stanisława dochodzimy do Rynku. 
Obchodzimy Rynek wokół i po przekątnej ul. Kanonicką po 200 m docieramy na parking na ul. Parczewskiego.
Informacja: Centrum Informacji Turystycznej**** ul. Zamkowa, 62-800 Kalisz, tel. 62 598 27 31, www.cit.kalisz.pl

Kalisz 
Najstarsze miasto Polski na Bursztynowym Szlaku (ok. 2,5 km)*8A
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Na przestrzeni IX i X w. na Zawodziu, w pradolinie Prosny 
wzniesiono gród, otoczony wałem, zabezpieczony fosą. Po-
wstanie grodu ożywiło rozwój istniejącej już osady rzemieśl-
niczej z kościołem św. Wojciecha. Zespół obu osad z czasem 
stał się grodem kasztelańskim, gdzie krzyżowały się główne 
trakty. W 1155 r. za panowania Mieszka III Starego, pobudo-
wano kamienną kolegiatę św. Pawła, a gród stał się jedną z głównych siedzib książęcych. Śmierć Mieszka III Starego 
zapoczątkowała początek walk o gród, który często zmieniał właścicieli. W 1233 r. książę śląski Henryk Brodaty, opa-
nowując Wielkopolskę zdobył gród kaliski wykorzystując odsunięcie rzeki, a niszcząc go przypieczętował jego koniec 
na terenie Kalisza – Zawodzia.
W 2007 r. zrekonstruowano grodzisko, odtwarzając m.in. bramę wejściową z mostem, fragment dawnych umocnień obron-
nych, zabudowę mieszkalną a także część przyziemną romańskiej kolegiaty tworząc Rezerwat Archeologiczny Zawodzie.
Rezerwat archeologiczny jest w pełni przygotowany na przyjecie osób na wózkach. Znajdują się tu oznaczone miejsca 
parkingowe. Trasa łatwa ale czasami wymaga wsparcia.
Warto zobaczyć: drewniany kościół pw. św. Wojciecha na Zawodziu.
Informacja: Centrum Informacji Turystycznej**** ul. Zamkowa, 62-800 Kalisz, tel. 62 598 27 31, www.cit.kalisz.pl

Kalisz – Zawodzie 
Rezerwat archeologiczny  
„Kaliski Gród Piastów” ( ok. 0,5 km *)
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Trasa: Parking przy Muzeum Historii i Przemysłu 
ul. J. Poniatowskiego – pl. Wolności – ul. Kościelna (ko-
ściół Najświętszego Serca Pana Jezusa – Park – ul. Kali-
ska – pl. Wolności – Stawy przy rzece Trojanówka Cienia.
Inny wariant to powrót przez ul. T. Kościuszki.
Opatówek leży w powiecie kaliskim w krajobrazie 
Wzgórz Opatowsko-Malanowskich 7 km od Kalisza.
Od XIII w. Opatówek należał do arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy wystawili tu drewniany dwór i kościół. W XVI w. Opató-
wek uzyskał prawa miejskie, a arcybiskup Bogoria Skotnicki wybudował tu murowany kościół i zamek. Od 1807 r. Opatówek 
i dobra stały się, z woli Napoleona I, własnością gen. Józefa Zajączka, późniejszego namiestnika Królestwa Polskiego. W latach 
1824–1826, sprowadzono do Opatówka saksońskiego przemysłowca Adolfa Gottlieb Fiedlera, który wybudował tu jedną 
z największych w Królestwie Polskim fabryk produkujących sukno. W 1870 r. miasto straciło prawa miejskie.
Warto zobaczyć: Muzeum Historii Przemysłu utworzone w 1981 r. w budynku dawnej fabryki Fiedlera • neogotycki 
kościół z klasycystyczną kaplica, z sarkofagiem gen. Zajączka • najstarszy w Europie żeliwny mostek w parku.
Wydarzenia: Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe „Pamiętajcie o ogrodach”.
Informacja: Urząd Gminy w Opatówku, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, tel. 62 761 84 53, www.opatowek.pl

Opatówek 
Od Muzeum Historii Przemysłu  
do parku (ok. 2 km *)

9A
Tr a s a : 



Powiat kaliski

fot. arch. Gm
ina Opatówek

Kępno leży na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad Niesobem, 
w zachodniej części ziemi wieluńskiej i jest najdalej na po-
łudnie położonym miastem w województwie wielkopolskim. 
Miasto leży na pograniczu ze Śląskiem.
Spacer rozpoczynamy z ronda Solidarności. Jest tu spory 
parking a naprzeciwko hotel. Kierujemy się przez przejścia po 
przekątnej przy hotelu na ul. Księdza Magnuszewskiego. To deptak dla pieszych. Po 100 m wychodzimy na ul. Kościuszki. 
Po lewej mamy Starostwo Powiatowe a po prawej kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina Biskupa. Ulicą Kościuszki idziemy 
w prawo i obchodzimy kościół wokół, po czym skręcamy w prawo w ul. Kościelną, a po 20 m w ul. Krótką i dochodzimy do 
Rynku od strony południowo-zachodniej. Na Rynku znajduje się ratusz a w nim Urząd Miasta i Gminy Kępno, obok Muzeum 
Ziemi Kępińskiej. Z Rynku wychodzimy ul. Warszawską i skręcamy w prawo w ul. Starą, a po 100 m w lewo w ul. Orzeszkowej. 
Na skrzyżowaniu z ul. Łazienkową stoi Synagoga z lat 1815–1816 (trwała ruina). Ul. Łazienkową i Strumykową docieramy 
do Warszawskiej i w prawo a po 20 m w lewo na ul. Broniewskiego. Tu znajduje się po prawej stronie kościół ewangelicko-
-augsburski. Za kościołem a przed boiskami skręcamy w ul. Zamkową. Dalej ok. 150 m do ul. Staszica. Na wprost budynek 
poczty a my skręcamy w prawo, po 10 m w lewo przez plac zabaw do ul. Księdza Magnuszewskiego i na parking.
Informacja: Wydział Promocji, Informacji, Kultury i Sportu, Punkt Informacji Turystycznej
tel. 62 782 58 60, promocja@um.kepno.pl, www.um.kepno.pl

Kępno 
Miasto z historią (ok. 1,2 km *)10A
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Powiat kępiński

Koło położone jest w Kotlinie Kolskiej, nad Wartą przy drodze 
krajowej nr 92 i linii kolejowej Poznań – Warszawa.
Spacer po Kole warto rozpocząć z Rynku (liczne miejsca 
parkingowe i WC). Po obejściu Rynku kierujemy się na pół-
noc na most na Warcie ul. Nowowarszawską. Tuż przed mo-
stem jest szyld w prawo do Muzeum Technik Ceramicznych. 
Za budynkiem muzeum jest polna ścieżka, która wałem 
poprowadzi nas nad Wartą. Idąc dalej zatoczymy łuk wokół 
wschodniej części miasta i dotrzemy do ul. Mickiewicza. 
Możemy skierować się do ronda w prawo i na rondzie 
św. Bogumiła skręcić w ul. Zamkową w prawo. Stąd już 
tylko ok. 1,5 km do ruin Zamku Królewskiego (w jedną stronę). Można się tam wybrać. Ulica Zamkowa początkowo 
utwardzona przechodzi w drogę gruntową. Ulicą Mickiewicza wracamy do Rynku po drodze mijając po lewej stronie 
zespół klasztorny bernardynów i Urząd Miejski. Po dalszych 100 m mamy po prawej stronie kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego, a po kolejnych 100 m Rynek.
Informacje: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, tel. 63 272 08 10, www.kolo.pl

Koło 
Od Ratusza do ruin zamku  
(ok. 1,4 km * lub 4,6 km z zamkiem)
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Powiat kolski

Kopalnia Soli Kłodawa to kopalnia głębinowa, aktualnie 
eksploatowane poziomy wydobywcze to 600 i 750 m pod po-
wierzchnią ziemi. Produkuje naturalną sól kamienną o białej 
barwie oraz unikalnej barwie różowej, powstałej w okresie 
cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat temu) z osadów soli 
morskiej. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie 
jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, 
przemysłu chemicznego, oraz do zimowego utrzymania dróg.
Trasa zwiedzania obejmuje prelekcję nt. historii powstania 
złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 
6 m/s pozostawia człowiekowi niezapomniane wrażenia), przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy 
św. Kingi – opiekunki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. Możliwość zobaczenia maszyn 
używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego. Kopalnia nie jest dostępna dla 
wózkowiczów i osób niedowidzących. Ze względu na to, że kopalnia jest dalej czynnym zakładem, to tylko osoby z grup 
ON sprawne ruchowo mogą zjechać na dół. Szczegółowe informacje na stronie www.sol-klodawa.com.pl/turystyka.
Informacja: Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. 
tel. 63 273 33 04, www.sol-klodawa.com.pl.

Kłodawa 
W kopalni Kłodawa (ok. 2,5 km ***)11B
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Powiat kolski

fot. arch. Kopalnia Soli „KŁODAW
A” S.A.

Konin położony jest w centralnej Polsce nad rzeką Wartą. Na południe od Konina przebiega autostrada A2, łącząca 
Warszawę z Poznaniem.
Spacer po starej części Konina warto rozpocząć z ul. Wodnej i Krótkiej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego im. S. Batorego (parkingi i WC). Z parkingu kierujemy się na pasaż nad Wartą. Możemy przed mostem zjechać w lewo 
i zawrócić pod most Wojska Polskiego. Jest to nowo oddany do użytku bulwar nadwarciański, miejsce wypoczynku i space-
rów mieszkańców Konina. Polecamy kontynuować zwiedzanie wzdłuż bulwaru i rzeki Warty ok. 500 m, po czym wjechać 
trasą dla w-skersów (podjazd na górę na wał, który biegnie równolegle do ul. Zofii Urbanowskiej). Dalej kontynuujemy 
zwiedzanie ul. Nadrzeczną ok. 100 m. Tu na lewo znajduje się wejście do parku miejskiego im. Fryderyka Chopina. Z parku 
wychodzimy na ul. T. Kościuszki i idziemy na wprost ul. A. Mickiewicza ok. 450 m. Po drodze mijamy po prawej i lewej licea 
ogólnokształcące, dalej po lewej synagogę i docieramy na pl. Zamkowy. Na placu trochę zieleni i fontanna. Podążamy na 
wprost ul. Kramową do ul. 3 Maja i skręcamy w prawo. Po 30 m po prawej mamy ratusz miejski a dalej po 120 m gotycki 
kościół św. Bartłomieja, a przy nim słup drogowy (Słup Koniński). Warto pokonać jeszcze ok. 400 m do ronda Ducha Świę-
tego. Wychodzimy na wprost kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. św. Ducha. W lewo na ul. Reformackiej za ok. 100 m 
(boczna Kolskiej) znajduje się zakon franciszkanów i kościół pw. Marii Magdaleny. Do centrum wracamy ul. 3 Maja ok. 600 m 
na pl. Wolności. Stąd już tylko 100 m na parking. Polecamy jednak wejść jeszcze na most i przejść na drugą stronę Warty.
Informacje: CIT***, 62-510 Konin, ul. Dworcowa 2, tel. 63 246 32 48, www.turystyka.konin.pl,  
Centrum Informacji Miejskiej, 62-510 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 12, tel. 63 240 12 42, cim@konin.um.gov.pl

Konin 
KONIn witaj (ok. 3,2 km *)12A
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Miasto Konin

Gmina Ślesin to malowniczy obszar, położony na dwóch poje-
zierzach. Zachodnia część gminy leży na Pojezierzu Gnieźnień-
skim, wschodnia na Pojezierzu Kujawskim.
Spacer po Ślesinie polecamy rozpocząć z pl. Wolności 
w centrum Ślesina. Tu znajduje się pomnik Świętej Rodzi-
ny. Z pl. Wolności idziemy na północny wschód ok. 50 m na 
ul. Napoleona. Tu znajduje się symboliczny Łuk Triumfalny. 
Przecinamy ul. Napoleona i wchodzimy na ul. J. Czekalskiego, 
po czym wchodzimy do parku miejskiego i skręcamy w lewo. 
Po ok. 150 m docieramy do kościoła pw. Dobrego Pasterza i św. Mikołaja. Obok kościoła głaz pamiątkowy. Spod kościoła 
ścieżką kierujemy się na wschód nad Jezioro Ślesińskie. Widok jest imponujący. Pięknie zagospodarowany bulwar, 
liczne ławeczki i dobrze utrzymana zieleń. Polecamy podjechać na przesmyk – kanał łączący Jezioro Mikorzyńskie 
i Ślesińskie. Następnie trzeba wjechać na ul. Napoleona (DK 263). Skręcamy w lewo i przejeżdżamy na prawą stronę 
Jeziora Ślesińskiego. Tu znajdują się Termy Ślesińskie i kolejne rozległe tereny zielone, marina i kamping, ośrodki letni-
skowe. Teren doskonały do wypoczynku i rekreacji (park linowy). Można też skorzystać z kajaków, jachtów żaglowych 
i motorowodnych. Na parking wracamy ul. Napoleona pod łukiem triumfalnym ok. 400 m.
Informacja: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, tel. 63 270 40 11, www.slesin.pl

Ślesin 
Nad Jeziorem Ślesińskim (ok. 2 km *)13A
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Powiat koniński

Licheń Stary to wieś położona we wschodniej części 
województwa wielkopolskiego, w powiecie koniń-
skim, w gminie Ślesin, nad Jeziorem Licheńskim. Od 
połowy XIX w. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
Królowej Polski jest ośrodkiem pielgrzymkowym. 
Obecnie jedno z większych sanktuariów maryjnych 
w Polsce (rocznie odwiedzane przez ok. 1,5 mln 
pielgrzymów i turystów), prowadzone przez księży 
marianów, przybyłych do tutejszej parafii w 1949 r.
Teren Lichenia jest w pełni przygotowany do przy-
jęcia osób niepełnosprawnych w tym w-skersów.
Liczne parkingi i toalety oraz punkty informacji służą pielgrzymom i turystom. Wyznaczanie trasy mija się z celem, gdyż 
jest to zależne od miejsca zatrzymania i parkowania. Całość obiektu skupia się pomiędzy ul. Kasztanową, ul. Kardynała 
S. Wyszyńskiego i ul. Toruńską. Miejsca kultu religijnego są pomiędzy bazyliką a kościołem pw. św. Doroty.
Informacja: Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary/k. Konina,  
tel. 63 270 81 63, 63 270 81 42, www.lichen.pl, lichen@lichen.pl

Licheń 
Po sanktuarium Maryjnym  
(ok. 2 km *)
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Powiat koniński

Kościan położony jest nad rzeką Obrą 50 km na południowy 
zachód od Poznania.
Spacer po Kościanie proponujemy rozpocząć z Rynku. W centralnej 
części znajduje się ratusz a w północno wschodniej liczne parkingi. 
My kierujemy się na południowy wschód do kościoła parafialnego 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (fara miejska). Obchodzimy 
farę i z tyłu absydy wąskim łącznikiem wychodzimy na ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego i skręcamy w prawo. Po ok. 15 m 
mając po prawej mur plebanii skręcamy w lewo w wąską ścieżkę pomiędzy budynki i po 25 m jesteśmy nad Kanałem Ko-
ściańskim na Wałach Żegockiego. Skręcamy w prawo i mając kanał po lewej idziemy ok. 500 m po wale (to dawne miejsce 
murów obronnych miasta). Miejsce szczególnie piękne wiosną i latem. Po drodze przecinamy ul. Wrocławską, Strzelecką aż 
dochodzimy na tył Sądu Rejonowego i kaplicy pw. Pana Jezusa. Po lewej mamy kanał Kościański i dwa mostki prowadzące na 
drugi brzeg. My skręcamy w prawo na ul. Podwale i mając ogrody sądowe i kościelne po prawej a kanał po lewej dochodzimy 
do ul. Marszałka Piłsudskiego przy moście. Skręcając w lewo i idąc ok. 250 m moglibyśmy odwiedzić kościół Świętego Ducha. 
My sprzed mostu wracamy w prawo na ul. Rzemieślniczą i dochodzimy od frontu do kaplicy pw. Pana Jezusa. Wchodzimy na 
pl. Niezłomnych z pomnikiem Jana Pawła II i budynkiem Sądu Rejonowego. Z placu ul. Sądową wracamy ok. 50 m na Rynek.
Informacja: Urząd Miejski Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, tel. 65 512 22 23, www.koscian.pl

Kościan 
W sercu Wielkopolski  
(ok. 1,2 km lub 3,6 km *)
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Powiat kościański

Soplicowo położone we wsi Cichowo nad Jeziorem 
Cichowo pomiędzy, Śremem a Gostyniem. Skansen 
Filmowy Soplicowo to kompleks turystyczno-poby-
towy, który zapoczątkowała rekonstrukcja scenografii z filmu „Pan Tadeusz”. Podczas uroczystego otwarcia gościli tu 
reżyser Andrzej Wajda, scenograf Alan Starski, aktorzy Grażyna Szapołowska, Alicja Bachleda-Curuś, Marek Kondrat.
Oryginalne budowle filmowe: lamus, wozownia, stajnia, stodoła, kurnik i spichlerz odbudowano, aby spełniały funkcje 
kulturalne i turystyczne. Dopełnieniem filmowej scenografii stał się otwarty w 2011 r. – Dwór Sopliców.
Filmowy folwark wraz z przyległym sadem i terenami zielonymi wokół Dworu Sopliców i Pensjonatu Gerwazy stanowią 
niesamowite miejsce zarówno na niedzielny spacer jak i na organizację wyjątkowych spotkań rodzinnych i firmowych. To 
tylko 100 m od malowniczo położonego jeziora. 3 ha ogrodzonego terenu z mediami, tuż obok parking na ok. 300 samo-
chodów. Stajnia, stodoła, spichlerz, kurnik, wozownia i lamus udostępnione są do zwiedzania jako dekoracja zewnętrzna 
– przenoszą turystów na „mickiewiczowską wieś”. Wybrane budynki folwarczne zapewniają także niesamowity klimat 
podczas biesiad oraz uczt w staropolskim stylu. Ze względu na nieduży obszar Soplicowa turyści i w-skersi sami sobie 
doskonale poradzą ze zwiedzeniem obiektu i wypoczynkiem, a gospodarze chętnie oprowadzą i ugoszczą.
Informacja: Soplicowo Filmowe Marek Pinkowski, Osiedle Soplicowo 5; Cichowo, 64-010 Krzywiń, tel. 65 517 71 77, 
www.soplicowo.eu, soplicowo1@wp.pl

Soplicowo 
Skansen Filmowy Soplicowo  
(ok. 0,7 km *)
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Krotoszyn położony jest w południowo-zachodniej części Wyso-
czyzny Kaliskiej (Koźmińskiej), ok. 25 km na zachód od Ostrowa 
Wielkopolskiego.
Spacer po Krotoszynie sugerujemy rozpocząć z Małego Ryn-
ku (liczne miejsca parkingowe). Rynek otoczony niską zabudową 
mieszczańską . Na środku znajduje się pomnik św. Floriana. Stąd 
udajemy się w prawo na pl. Jana Pawła II. Przechodzimy pomiędzy klasycyzującą kamienicą po prawej a Muzeum Regional-
nym i kościołem późnobarokowym świętych apostołów Piotra i Pawła, należącym dawniej do zakonu trynitarzy, po lewej. Po 
60 m przecinamy ul. Piastowską i wchodzimy do Parku Miejskiego (park pałacowy Gałeckich). Polecamy podejść do pałacu 
ok. 200 m i przed pałacem skręcić w prawo. Alejką parkową wychodzimy na ul. Popiełuszki mijając po prawej szkołę podsta-
wową. Na wprost kościół św. Andrzeja Boboli. Wracamy do pałacu Gałeckich i na ul. Piastowską tą samą drogą. Wychodząc 
z parku skręcamy w ul. Piastowską w prawo i po 250 m. docieramy do fary św. Jana Chrzciciela. Podjazd łagodny dla w-
-skersów od ul. Polnej za absydą. Spod kościoła ul. Farną docieramy do Rynku. Tu znajduje się neorenesansowy ratusz miejski 
i liczne miejsca parkingowe. My kierujemy się na północ na ul. Koźmińską jakieś 250 m i w prawo. Jest tu jeden z dwóch 
drewnianych kościołów – kościół św. Fabiana i św. Sebastiana zwany też kościołem św. Rocha z 1572 r. Zbudowany jako 
kościół szpitalny na planie krzyża greckiego. Wracamy tą samą droga do Rynku następnie w prawo na Mały Rynek na parking.
Informacja: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, www.krotoszyn.pl

Krotoszyn 
Historia i współczesność (ok. 2,1 km *)15A
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Powiat krotoszyński

Leszno położone jest w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi 
centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem.
Spacer po Lesznie proponujemy rozpocząć z Dworca PKP w Lesznie (parkingi 
i WC). Ulicą Dworcową kierujemy się na południe ok. 300 m i skręcamy w lewo 
przez tory w ul. Słowiańską. Idziemy nią ok. 250 m i skręcamy w prawo. Tu też 
mamy ok. 200 m do przebycia i skręcamy w lewo na pl. Jana Metziga (liczne 
parkingi). Znajduje się tu kościół św. Krzyża i lapidarium rzeźby nagrobnej. Mijamy kościół i z placu wchodzimy w prawo 
na ul. Szkolną, a po 60 m skręcamy w lewo w ul. Kościelną. Po 120 m po prawej bazylika św. Mikołaja, a dalej już Rynek 
w Lesznie z ratuszem miejskim. Przemierzamy Rynek (liczne kamieniczki mieszczańskie, restauracje, kawiarnie i bary 
zapraszają). Z Rynku wychodzimy północno-zachodnim skrzydłem w ul. G. Narutowicza. Po 150 m mamy po lewej stronie 
synagogę a po dalszych 100 m docieramy do parku i stawów przy pałacu Sułkowskich. Pałac jest po prawej stronie. Należy 
skręcić w prawo w ul. Ofiar Katynia i na pl. T. Kościuszki w lewo. Dziś w pałacu znajduje się Oddział Urzędu Wojewódzkiego, 
Areszt Śledczy i NFZ. Warto na chwilę zatrzymać się nad wodą w dawnym parku pałacowym. Do Rynku wracamy tą samą 
drogą ul. G Narutowicza. Polecamy obejść Rynek wokół, gdyż zwłaszcza wiosną, latem i wczesną jesienią jest tu pięknie. 
Z Rynku wychodzimy ul. Słowiańską. To południowo zachodnia pierzeja. Ulica Słowiańska na 150 metrach od Rynku do 
al. Z. Krasińskiego jest prestiżową promenadą Leszna. Ulicą Słowiańską dotrzemy po 500 m do ul. Dworcowej i parkingu.
Informacja: IT* * *, ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno, tel. 65 529 81 91, fax 65 529 81 92, infotur@leszno.pl

Leszno 
Rozwiń Skrzydła (ok. 3,2 km *)16A
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Miasto Leszno

Rydzyna położona jest w południowo – zachodniej 
części powiatu leszczyńskiego 5 km na południowy-
-wschód od Leszna.
Spacer po barokowej Rydzynie warto rozpocząć 
z parkingu przy ul. Kasztanowej naprzeciwko zamku. 
Przechodzimy nad fosą przez most i zmierzamy na 
zamek. Dla w-skersów dostępny jest tylko parter.
Zamek możemy obejść wokół (sugerujemy od pra-
wej strony). Dalej kierujemy się na tyły zamku i przez mostek do części ogrodowej. To dość spory park otoczony fosą. 
Z parku podążamy w stronę północną przez mostek do części oficyn zamkowych. Wchodzimy pomiędzy budynki 
oficyn od strony fontanny na ul. Sułkowskiego i obchodzimy budynek znajdujący się po prawej stronie. Za budynkiem 
liczne parkingi a dalej barokowy kościół przypałacowy pw. św. Stanisława i budynek plebanii. Przechodzimy przez 
teren przykościelny i wychodzimy na ul. Kościelną. Dalej 50 m prosto i w lewo w ul. Wolności do Rynku. To jeden 
z piękniejszych Rynków w Polsce. Mała perła baroku. Na Rynku kolumna wotywna św. Trójcy a na pierzei zachodniej 
ratusz. Wokół liczne kamienice barokowe. Ulicą Zamkową wracamy na parking.
Informacja: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel. 65 538 84 34, www.rydzyna.pl

Rydzyna 
Rydzyna – perła baroku  
(ok. 1,6 km *)

17A
Tr a s a : 



Powiat leszczyński

Miasto i Gmina Międzychód leży nad Wartą, przy zachodniej granicy wojewódz-
twa wielkopolskiego, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 182 i nr 160.
Trasę po Międzychodzie warto rozpocząć z parkingu przy Wałach Jana Ka-
zimierza 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 fontanna z figurą Rybaka z siecią. My dalej podążamy prosto ok. 100 m do kościoła pw. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela z XVI w. Za kościołem zawracamy w prawo w ul. Kilińskiego 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 zielonym pasażem wśród alei drzew ok. 350 m do kościoła pw. Niepokalanego 
Serca Maryi (po prawej stronie). Spod kościoła ul. Kościelną ok. 50 m i w prawo pomiędzy budynkami do Parku O. 
Tietza i nad jezioro. Polecamy podejść ok. 150 m, gdzie pasaż nadjeziorny schodzi się z ul. Czynu 600-lecia i skręcić 
w drugą lub trzecią wąską uliczkę (tzw. gąski) prowadzącą do Rynku. Rynek przecinamy w 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 wokół jeziora cały czas trzymamy się ścieżki nadbrzeżnej. Po drodze Hotel Neptun z plażą. Trasa widokowo piękna. 
Dodatkowo realizujemy ok. 1,7 km i dochodzimy do półwyspu przy ul. Wyspiańskiego. Tu kontynuujemy wariant 1.
Informacja: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, 95 748 81 00, www.miedzychod.pl

Międzychód 
Miasto z pompą (1. Trasa – 2,2 km lub 2. trasa – 3, 9 km *)18A

Tr a s a : 



Powiat międzychodzki

Sieraków położony jest nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na 
pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, pomię-
dzy Jeziorem Jaroszewskim i Jeziorem Lutomskim.
Spacer po Sierakowie rozpoczynamy w centrum na pl. Po-
wstańców Wielkopolskich (parkingi). To duży przestrzenny plac 
z fontanną i pomnikiem. Z placu wychodzimy na ul. Poznańską 
(to wyjście z pierzei południowo wschodniej). Po 150 m po prawej 
stronie mamy kościół pw. NMP Niepokalanie 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 prawej stronie znajduje się dawna synagoga. Kon-
tynuujemy trasę prosto ul. Sokolą i w prawo na ul. 8 Stycznia. Wracamy na pl. Powstańców Wielkopolskich, a dalej 
ul. Zamkową. Tam naprzeciwko Warty znajdują się pozostałości Zamku Opalińskich (dziś muzeum). Idziemy dalej prosto 
do Stadniny Ogierów Sieraków (koniecznie trzeba zwiedzić). Do centrum na parking wracamy tą samą ul. Zamkową. 
Dla żądnych wypoczynku i ciszy polecamy wybrać się na drugi brzeg Warty przez most przęsłowy. Za pierwszą częścią 
mostu należy skręcić w lewo, a tam nad rzeką znajdują się miejsca biwakowe z altanami, ławeczkami do wypoczynku.
Informacja: Muzeum Zamek Opalińskich, ul. Stadnina 3A, Sieraków, tel. 61 295 23 92,
Informacja turystyczna na „Słoneczku”, ul. Poznańska 28, tel. 61 295 28 68

Sieraków 
Historia, konie i przyroda (ok. 3,1 km *)18B

Tr a s a : 



Powiat międzychodzki

Nowy Tomyśl położony jest nad rzeką Szarką dopływem Obry na Pojezierzu 
Poznańskim. Miasto leży na osi Warszawa – Poznań – Berlin.
Spacer po Nowym Tomyślu proponujemy rozpocząć z pl. Niepodległości 
(parking). Na placu znajdują się obszerne planty, fontanna, historyczna pompa 
wodna. W centralnej części stoi dawny ratusz a dziś Sąd Rejonowy, obok największy kosz wiklinowy. Z placu wycho-
dzimy 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 znajdują 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. Norwida. 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. Tysiąclecia 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.
Bardziej wytrwałym polecamy podjechać ok. 1,7 km do Parku Kultury i Wypoczynku. Na ul. Olchowej znajduje się 
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa (na parterze oba budynki muzeum są dostępne dla w-skersów). Obok na 
ul. Topolowej znajduje się ZOO w Nowym Tomyślu.
Informacja: Gminny Ośrodek Informacji, pl. Niepodległości 10, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 23 806, goi@nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl 
Spacer wiklinowym deptakiem (ok. 1 km *)19A

Tr a s a : 



Powiat nowotomyski

Zbąszyń położony jest nad Jeziorem Błędno i rzeką Obrą.
Spacer rozpoczynamy z Rynku (liczne parkingi). Na Rynku mieści 
się Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i regionu Kozła (to taki instrument 
regionalny do dziś produkowany i używany). Naprzeciwko Rynku przy 
ul. Senatorskiej i kościelnej znajduje się dwuwieżowy kościół baro-
kowy (dawna kolegiata). Skręcamy w prawo w ul. Senatorską a po 
200 m przed mostkiem w lewo. Idziemy prosto do boisk sportowych 
i przed nimi w prawo na mostek. Tu rozpoczynają się pozostałości zamku, bastiony ziemne typu  „palazzo in fortezza” a dalej 
wieża z bramą wjazdową z XVI-XVII w. Przechodzimy przez bramę na ul. Basztową a nią ok. 200 m do Wypoczynkowej. 
Pokonujemy ok. 150 m i w prawo na promenadę nadjeziorną. To wyłączony z ruchu kołowego odcinek przeznaczony do 
spacerów i rekreacji. Malowniczo położona trasa rowerowa łącząca Zbąszyń z sąsiednią Gminą Zbąszynek, umożliwia 
aktywny wypoczynek w malowniczej okolicy należącej do obszaru NATURA 2000. Rozpoczynając wycieczkę na plaży 
miejskiej w Zbąszyniu możemy 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.
Informacja: Gmina Zbąszyń, ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 386 60 09, www.zbaszyn.pl

Zbąszyń 
Miasto nad Jeziorem Błędno (ok. 2 km *)19B

Tr a s a : 



Powiat nowotomyski

fot. T. Paterek

Oborniki położone są nad Wartą u ujścia do niej rzeki 
Wełny.
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. Piłsudskiego wychodzimy 
z Rynku w kierunku północnym. Po lewej stronie gotycki 
kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wnie-
bowziętej. Na końcu ul. Piłsudskiego ciekawy budynek 
poczty. Skręcamy w prawo za pocztą w ul. A. Mickiewicza i po 200 m dochodzimy do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP z 1901 r. Stąd ul. Lipową do Piłsudskiego i wracamy do Rynku. Polecamy przejść dalej prosto na ul. Armii Poznań 
na most stalowo drewniany. Z tego miejsca widok jest na dolinę Warty. Po lewej stronie drugi most na Warcie obsłu-
gujący 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 rzeką Wełną do kościoła Świętego Krzyża (ok. 400 m). 
To kościół barokowy o konstrukcji szachulcowej z 1766 r. Wracamy do Rynku tą samą drogą.
Informacja: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel. 61 65 59 100,  
www.oborniki.pl

Oborniki 
Paleta możliwości (ok. 2,5 km *)20A

Tr a s a : 



Powiat obornicki

Ostrów Wielkopolski położony jest nad rzeką Ołobok na Wysoczyź-
nie Kaliskiej.
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 Ostrowskie Centrum Kultury i synagoga. W centralnej 
części Rynku znajduje się ratusz i stół pierwszego burmistrza Stefana Rowińskiego (przy skrzydle południowo wschod-
nim 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 lewej mamy sąd a po prawej konkatedrę św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika. Podążamy dalej ok. 100 m skręcamy w prawo do Parku Miejskiego. W części południowej 
jest jeziorko i toalety. Jest to doskonałe miejsce do chwilowego odpoczynku. Z parku wychodzimy w części południowej 
koło jeziorka i skręcamy w prawo w ul. Księdza Jana Kompałły. Polecamy przejść na lewą stronę i podążać ścieżką po 
plantach. Po drodze mijamy po lewej stronie budynek ZUS i po 250 m docieramy do starego cmentarza (historyczna 
nekropolia). Z cmentarza wychodzimy na zbieg ul. Wrocławskiej i Chopina (północno wschodni narożnik) i podążamy 
ul. Wrocławską ok. 350 m do Rynku, a następnie ul. Raszkowską ok. 500 m na parking przy kościele.
Informacja: Punkt Informacji Turystycznej ul. Starotargowa 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski , tel. 62 736 28 17, 
info@turystyka.iostrow.com, www.turystyka.iostrow.com

Ostrów Wielkopolski 
Po Ostrowie Wielkopolskim (ok. 3,2 km *)21A

Tr a s a : 



Powiat ostrowski

Antonin to wieś w gminie Przygodzice, leżąca około 10 km 
na południe od Ostrowa Wielkopolskiego.
Antonin pełni rolę ośrodka turystycznego na skraju Parku 
Krajobrazowego Dolina Baryczy z kąpieliskiem i domkami 
kempingowymi. Przy pałacu zaczyna się teren rezerwatu 
przyrodniczego „Wydymacz”. Początkowo był znany jako 
Szperek, a od XIX w. jako Antonin, na cześć Antoniego Ra-
dziwiłła. W Antoninie urodzili się: Władysław Wawrzyniak, dowódca I Pułku Piechoty Polskiej (Republika Ostrowska) 
oraz Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego i Krystian Niełacny, lekarz, działacz społeczny, regionalista.
Spacer po założeniach pałacowo-ogrodowych w Antoninie polecamy rozpocząć z parkingu pałacowego. Jadąc 
z Ostrowa Wielkopolskiego parking mamy po lewej stronie naprzeciwko jeziorka. Stąd alejką udajemy się do pałacu. 
Tu jest kilka stopni ale obsługa jest chętna do pomocy. W pałacu znajduje się restauracja. Polecamy zobaczyć bogato 
zdobione wnętrza. Koniecznie trzeba spędzić kilka chwil w części ogrodowej. Z pałacu możemy udać się nad jezioro. 
Wychodzimy na główną drogę Ostrów Wielkopolski – 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 
Pałac i ogrody (ok. 1 km *)21B

Tr a s a : 



Powiat ostrowski

Ostrzeszów położony jest w południowej części Wielkopolski 
na pograniczu Niziny Wielkopolskiej i Niziny Śląskiej. 
Spacer po Ostrzeszowie sugerujemy rozpocząć z ul. Wą-
skiej. (duży parking). Kierujemy się po łuku w lewo na 
ul. Farną. Po 100 m po prawej stronie mamy kościół pw. 
NMP Wniebowziętej. W prawo ul. Kolejową i św. Mikołaja 
moglibyśmy dojść do drewnianego kościółka pw. św. Miko-
łaja (ok. 350 m). My skręcamy w lewo do Rynku. Centralnym punktem Ostrzeszowa 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. Przed ratuszem fontanna. Z Rynku idziemy wyjściem północnym na ul. Powstańców 
Wielkopolskich i skręcamy w lewo w ul. Zamkową. Po prawej stronie Baszta Kazimierzowska, a w niej punkt widokowy 
na górze a na dole kawiarnia. Idziemy ul. Zamkową ok. 300 m. Po drodze po prawej stronie kościół pw. Chrystusa Króla 
a po lewej Park Miejski a dalej Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Skręcamy w ul. 21 Stycznia a na-
stępnie Piastowską i mając park po lewej stronie a szkołę po prawej, podążamy do pl. Borka (ok. 350 m). Dalej ul. Pie-
kary do Zamkowej i ul. Powstańców Wielkopolskich przez Rynek i ul. Generała W. Sikorskiego do parkingu na ul. Wąską.
Informacja: Urząd Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów tel. 62 732 06 00, www.wypocznijwostrzeszowie.pl

Ostrzeszów 
Wypocznij w Ostrzeszowie  
(ok. 1,7 km *)

22A
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Powiat ostrzeszowski

Grabów nad Prosną leży w Kotlinie Grabowskiej, będącej 
Pradoliną Prosny należącej do Niziny Środkowo-Warciańskiej, 
położonej na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Miasto Grabów 
leży na wschodnim skraju Wzgórz Ostrzeszowskich – części 
Wału Trzebnickiego, nad rzeką Prosną.
Trasa kajakowa rzeką Prosną jest jedną z najpiękniejszych 
widokowych i momentami nosi znamiona rzeki górskiej. Sporo tu meandrów, zakoli, i starorzeczy. Prosna niestety jest 
rzeką niedocenianą z punktu 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. Każda osoba niepełnosprawna ma obowiązek pływać na kajaku pod 
opieką opiekuna. Całkowita długość trasy wynosi ok. 150 km i musi być podzielona na odcinki.
Propozycja tras: 1. Grabów – Kania; 2. Grabów – Przystajnia; 3. Kania – Wielowieś; 4. Przystajnia – Wielowieś; 
5. Wielowieś – Ołobok (Sławin); 6. Grabów – Wielowieś; 7. Grabów – Sławin.
Informacja: 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

Grabów nad Prosną 
Spływ kajakowy  
(ok. 1, 2, 3 dniowy ***)

22B
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Powiat ostrzeszowski

fot. kajakiprosna.pl

Piła położona jest nad rzeką Gwdą, na pograniczu Pojezierza Wałeckiego, Wysoczyzny Krajeńskiej i Doliny Noteci .
Spacer po Pile rozpoczynamy z ul. Dzieci Polskich przy restauracji i parkingu nieopodal wejścia do Parku Miejskiego im. S. 
Staszica. W parku znajduje się żelazna altana z 1904 r., usytuowana nad parkowym stawem. Z parku wychodzimy na ul. Dzieci 
Polskich i skręcamy w prawo. Przecinamy al. Wojska Polskiego i dalej ul. S. Okrzei aż do ul. W. Sikorskiego i 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 i skręcamy w lewo. Po 200 m dochodzimy do ul. Bohaterów Stalingradu i skręcamy w prawo na 
pl. Zwycięstwa. Znajduje się tu pomnik Jana Pawła II i pomnik Zwycięstwa. Stąd dalej prosto przecinamy al. Piastów i wchodzimy 
koło Hotelu Gromada na ul. M. Konopnickiej. Dalej prosto po czym w lewo na ul. 11 Listopada. Przed mostem na Gwdzie propo-
nujemy zejść w prawo na ul. Bulwarową 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 dalej prosto ul. Browarną. Przecinamy ul. 11 Listopada i po prawej mijamy w pierwszej willi 
Muzeum Okręgowe. Dochodzimy do al. Jana Pawła II i ronda. Kierujemy się do Parku na Wyspie. Wyspę opuszczamy północno 
zachodnim mostem i skręcamy w lewo pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego i wychodzimy na al. Niepodległości. Tu 
w lewo, a po 70 m w prawo w ul. ks. J. Popiełuszki , która przechodzi w ul. Dzieci Polskich i wiedzie do parkingu.
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 
Od Parku Staszica do Parku na Wyspie (ok. 3,6 km *)23A

Tr a s a : 
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Długość szlaku: 136 km, Średni spadek: 0,8 ‰, Śred-
ni przepływ: 27,2 m3/s.
Rzeka Gwda to prawy, największy dopływ Note-
ci, płynący na pograniczu Pojezierza Wałeckiego 
i Pojezierza Krajeńskiego w Dolinie Gwdy. Spływy 
kajakowe Gwda można rozpoczynać nad Jeziorem 
Studnica, gdzie kajaki woduje się przy stanicy har-
cerskiej w Drężnie.
Szlak Gwdy jest pełen niespodzianek i uroku. 
Podczas spływów kajakowych Gwdą, spotkać się 
możemy z ogromną różnorodnością krajobrazu 
i przyrody.
Proponowane odcinki dzienne: 1. Drężno – Spore; 2. Spore – Gołębiewo; 3. Gołębiewo – Lędyczek; 4. Lędyczek – 
Zapora Jastrowska; 5. Zapora Jastrowska – Krępsko; 6. Krępsko – Piła; 7. Piła – Ujście.
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

Rzeka Gwda 
Spływ kajakowy rzeką Gwdą  
(ok. 1, 2, 3, 4, 5 dni ***)

23B
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w.kajaczki.pila.pl

Pleszew położony jest na Wysoczyźnie Kaliskiej po-
między Jarocinem a Kaliszem.
Spacer po Pleszewie sugerujemy rozpocząć 
z pl. Kościelnego (miejsca parkingowe). Stąd do Ryn-
ku tylko krok. W ratuszu Urząd Miejski (WC). Dalej po-
dążamy ul. Poznańską ok. 300 m i skręcamy w lewo 
w ul. Bogusza. Po 150 m docieramy do Parku Miejskie-
go ( Park miejski ukształtowany wg projektu Ignacego 
Piątkowskiego w latach 1934–1935 w miejscu ogrodu 
użytkowego zwanego „zamkowym” lub „miejskim”. Obecnie zajmuje powierzchnię 2,36 ha. Prawdopodobnie 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 drewnianych.). Z parku wychodzimy na ul. Ogrodową i skręcamy w lewo przy 
szkole. Docieramy po chwili na pl. Kościuszki i dalej w prawo ulicą Zamkową docieramy do Rynku. Stąd po przekątnej 
100 m do parkingu przy pl. Kościelnym.
Warto zobaczyć: Rynek • ratusz z 1835 r. • kościół Ścięcia św. Jana z 1816 r. • kościół św. Floriana • kościół Zba-
wiciela, ewangelicko-augsburski, 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

Pleszew 
Miasto otwarte (ok. 1,1 km *)24A

Tr a s a : 
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Gołuchów to mała wioska leżąca w powiecie pleszewskim 
nad sztucznym Jeziorem Gołuchowskim.
W wiekach średnich przebiegał tędy szlak handlowy z Po-
znania przez Kalisz, Sieradz do Małopolski. W XIII w. liczne 
wsie tego regionu, w tym także Gołuchów, należały do rodu 
Toporczyków, właścicieli Gołuchowa. W XIII w. ufundowano 
w Gołuchowie kościół. W 1408 r. majątek przeszedł, we wła-
danie rodu Wieniawitów. W 1507 r. wieś przeszła w ręce Leszczyńskich herbu Wieniawa. Rafał Leszczyński wzniósł tu 
około 1560 r. renesansowy dwór obronny, który następnie przebudowany został w dwuskrzydłowy zamek. Na początku 
XVII w. dwór został rozbudowany. W 1853 r. dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyński z Kórnika z przeznaczeniem dla 
swego syna Jana. Od roku 1856 odrestaurowywano rezydencję. Żona Jana, Izabela z Czartoryskich Działyńska dokończyła 
przebudowę i urządziła tu muzeum dzieł sztuki. Do 1939 r. było to jedno z największych prywatnych muzeów w Europie. 
W 1951 r. zamek został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i do dziś funkcjonuje jako jego oddział. 
Trasa spacerowa obejmuje część zamkową na parterze oraz park przypałacowy, a także kawiarnię muzealną i dawny 
folwark a dziś Ośrodek Kultury Leśnej.
Informacja: Zamek w Gołuchowie, ul. Działyńskich 1, 63-322 Gołuchów, tel. 62 761 50 94

Gołuchów 
Po zamku i ogrodach w Gołuchowie 
 (ok. 1,5 km *)

24B
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Dobrzyca położona jest na Wysoczyźnie Kaliskiej na 
zachód od Pleszewa nad rzeczką Potoka, przy drodze 
Pleszew–Koźmin, 17 km od Jarocina. Dobra Dobrzycy 
związane były z rodami Dobrzyckich, Gorzeńskich, Tur-
nów, Kottwitzów i Bandelów, Czarneckich.
Trasę warto rozpocząć z rynku (miejsca parkingowe). 
Plac jest w kształcie trójkąta, zwężający się na południe. Przy Rynku znajduje się ratuszu a w nim Urząd Miasta i Gminy 
Dobrzyca. Po przeciwnej stronie drewniany kościół św. Tekli. Stąd kierujemy się na południe na ul. Pleszewską i skręcamy 
w lewo. Poruszamy się prawą stroną przy ceglanym murze, który oddziela nas od części parkowej pałacu Gorzeńskich (dziś 
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy). Po ok. 100 m po prawej stronie mamy bramę główną prowadzącą do pałacu. Tuż za bra-
mą po lewej stronie wita nas wielki platan. Dziś pomnik przyrody z 1735 r. o obwodzie 10 m. Dalej po prawej stronie mamy 
pałac. Na terenie parku mamy 4 stawy, na wyspie przy pałacu monopter, w głębi Panteon, Oranżerię i zaplecza gospodarcze 
(dziś hotelik i siedziba administracji muzeum).Pałac jest po wcześniejszym zgłoszeniu jest udostępniony dla w-skowiczów 
(pomagają wnieść wózek na parter (tu też jest WC). Park z pozostałymi elementami jest dostępny bez ograniczeń.
Informacja: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół pałacowo-parkowy, tel. 62 74 13 039 wew. 32, 
www.dobrzyca-muzeum.pl

Dobrzyca 
Od Rynku do pałacu Gorzeńskich 
i wokół parku (ok. 1,5 km *)

24C
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Szreniawa położona jest na skraju Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych odrodziła się idea 
utworzenia muzeum rolnictwa. W 1959 r. Ministerstwo 
Rolnictwa podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Rol-
nictwa o zasięgu krajowym, którego głównym celem 
miała być dydaktyka. W 1960 r. prof. Witold Pruski (póź-
niejszy przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Rolnictwa 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 nastąpiło 29 
sierpnia 1964 r. Dnia 2 kwietnia 1975 r. muzeum otrzymało status muzeum narodowego.
W zawiązku 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 częściowo w obiektach wewnątrz.
Informacja: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, tel. 61 810 76 29,  
www.muzeum-szreniawa.pl, imprezy.widz@muzeum-szreniawa.pl

Szreniawa 
Muzeum Narodowe Rolnictwa  
i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie (ok. 0,6 km *)

25A
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Kórnik leży w środkowej części Wielkopolski, na Pojezierzu 
Wielkopolskim. Od północy gmina sąsiaduje z miastem 
Poznaniem (20 km).
Trasę turystyczną w Kórniku warto rozpocząć z placu 
Niepodległości przy ratuszu. Tu znajduje się Urząd Miejski 
a za ratuszem 50 m na wschód kościół pw. Wszystkich Świę-
tych. Spod kościoła wracamy na ul. Zamkową wychodzącą 
z pl. Niepodległości i skręcamy w lewo. Mając po prawej 
i lewej oficyny zamkowe po 250 m docieramy do Zamku 
w Kórniku (po lewej stronie). Do zamku prowadzą schody 
i wskazana jest pomoc opiekuna przy w-skersach. Dostępny jest tylko parter Zamku. Polecamy zwiedzić park i Arbo-
retum przypałacowe (doskonale oznaczone 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 Jeziorem Kórnickim. 
Przy wyjściu z parkingu zamkowego skręcamy w lewo i po 50 m zjeżdżamy na promenadę nadjeziorną (równoległa do 
ul. Zamkowej). Trasa bardzo malownicza przechodzi koło zabudowań folwarcznych (bar szybkiej obsługi). Po dotarciu 
do ratusza w Bninie wracamy tą samą drogą na parking przy ratuszu w Kórniku (ok. 2 km).
Informacja: Urząd Miejski w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, tel. 61 817 04 11, www.kornik.pl

Kórnik 
Z Kórnika do Bnina (ok. 5,5 km **)25B
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Rogalin to wieś położona nad Wartą, w Kotlinie Śrem-
skiej, ok. 20 km na południe od Poznania, przy drodze 
Kórnik – Mosina.
Spacer po Pałacu w Rogalinie warto rozpocząć z par-
kingu. Zjeżdża się nań z drogi nr 431 w prawo (prowadzą 
tablice informacyjne). Z parkingu idziemy brukowaną ale-
ją. Przechodzimy przez bramę na dziedziniec honorowy. Po obu stronach za bramą znajdują się czworaki, gorzelnia, staj-
nia i powozownia oraz aleje kasztanowe. Na wprost dziedziniec honorowy a w głębi główny fronton pałacu. Aby wejść 
do ogrodów, należy obejść pałac z prawej strony. Po zwiedzeniu pałacu i ogrodów na parking wracamy tą sama drogą.
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 poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Niewielkie różnice poziomów w kondygnacji przyziemia można pokonać przy pomocy podjaz-
dów i schodołazów. Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) będą mogli poznać elementy 
rezydencji dzięki przeznaczonej do dotykania makiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie z opisami w piśmie 
Braille’a, usytuowanej przy kasie muzeum.
Informacja: Pałac w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin, tel. 61 813 88 00, www.rogalin.mnp.art.pl, 
www.majatekrogalin.pl

Rogalin
Pałac w Rogalinie (ok. 1,2 km *)25C
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Puszczykowo położone jest w odległości ok. 4,5 km od południowych i połu-
dniowo-zachodnich granic administracyjnych Poznania.
Spacer rozpoczynamy ze stacji PKP Puszczykowo idziemy na południe i w lewo. 
Na skrzyżowaniu linii kolejowej i ul. Poznańskiej, ul. Wodziczki i ul. Wczasowej 
możemy wybrać dwa warianty. Pierwszy to 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 lekko w lewo od ul. Wodziczki, prowadząca 
szlakiem pomarańczowym nad Wartą. Obie trasy schodzą się przy ul. A. Mickiewicza 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 J. Słowackiego. 
Skręcamy w ul. J. Słowackiego. Po lewej stronie jest Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera i Park Tolerancji 
(park dostępny dla w-skersów – polecamy). Dalej proponujemy po wyjściu z muzeum iść w prawo w ul. A. Fiedlera, a nią 
do ul. C. Ratajskiego i w ul. Dworcową, ul. J. Kasprowicza, ul. B. Chrobrego, ul. Kościelną. Po 400 m spaceru przez las po 
prawej mamy kościół pw. Matki Boskiej Wniebowziętej. Po dalszych 100 m skręcamy w prawo na Rynek w Puszczykowie. 
Z Rynku wychodzimy na ul. Poznańską i skręcamy w prawo. Po 1,4 km docieramy do Dworca Puszczykowo.
Informacja: Centrum EkoInfo w Puszczykowie, Informacja turystyczna** , tel. 61 633 62 83, kom. 698 900 835, 
ekoinfo@puszczykowo.pl
Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, ul Słowackiego 1, 62-040 Puszczykowo,  
tel. 61 813 37 94, www.fiedler.pl

Puszczykowo 
Park Krajobrazowy (ok. 7 km **)25D

Tr a s a : 
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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
W Parku Narodowym istnieje 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 – Pożegowo – Osowa Góra – Jezioro 
Kociołek – Górka – Jezioro Dymaczewskie – Łódź – Jezioro Witobelskie – Witobel – Stęszew PKP, dł. 13,2 km) • Szlak 
im. Bernarda Chrzanowskiego żółty (stacja Puszczykowo – Jarosławiec – Głaz Leśników – OOŚ Pojniki – stacja Puszczy-
kówko, dł. 11,8 km) • Szlak turystyczny zielony nr 3589 Stęszew – Szreniawa (Stęszew PKP – Jezioro Lipno – OOŚ Bagno 
Dębienko – Wypalanki – mogiły – Jezioro 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).
***Trasy są w wielu miejscach dostępne dla w-skersów, ale ze względu na liczne utrudnienia terenowe (piaszczyste 
drogi, podjazdy, stopnie drogowe i długość tras) konieczne jest wsparcie osób trzecich i używanie wózka z napędem 
akumulatorowym na grubych oponach lub wyprawy na handbikach.
Informacja: 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

Wielkopolski Park Narodowy 
Bliżej przyrody ( od 7 do 25 km ***)25E
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Ideą przewodnią stworzenia DELI Parku była nauka 
o przyrodzie i świecie poprzez zabawę. Położono nacisk 
na mądrą rozrywkę i poszanowanie przyrody.
Zgodnie z przesłaniem: „Jesteśmy częścią ekosystemu” 
– zwrócono uwagę na zdrowy styl życia i zdrową dietę. 
Atrakcje Parku dają możliwość spędzenia całego dnia 
na świeżym powietrzu, a menu w tutejszym barze 
oparte jest wyłącznie na produktach pochodzących 
z regionalnych upraw i hodowli.
W parku zadbano o bezpieczeństwo oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych chcących zwiedzić park. Są podjazdy, 
umożliwiające swobodny dostęp do ekspozycji oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie atrakcje i wartości DELI Park łączy przyroda – także motyw przewodni Parku, którym jest DELI Mamut.
Zwiedzanie DELI Parku obejmuje: 1. Prehistoryczne zwierzęta; 2.Gigantyczne owady; 3. Park miniatur; 4. Mini Zoo; 5. In-
teraktywne place zabaw; 6. Podniebną Eko-Wioskę (niedostępna dla w-skersów, ale dla niewidomych z opiekunem tak).
Informacja: DELI Park, Park edukacyjno-rozrywkowy, Trzebaw/Rosnówko, ul. Poznańska 1, 62-060 Stęszew,  
www.delipark.pl, 61 81-95-262, zgłoszenia wycieczek, warsztatów, tel. 61 819 52 62, info@delipark.pl

DELI Park – Rosnówko 
Poznaj przyrodę!  
Poczuj przygodę! (ok. 1 km *)

25F
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Skansen Miniatur to park zawierający makiety obiektów 
historycznych i interesujących fragmentów zabudowy miast 
wielkopolskich. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie 
struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiej-
szym i częściowo historycznym kształcie oraz procesu rozwoju 
osadnictwa i kształtowania się państwowości polskiej. Skan-
sen otwarty został w maju 1998 r., w roku jubileuszu 950-lecia 
Pobiedzisk, choć niektóre miniatury wykonano już w 1994 r. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, obejmujący 
około 35 najważniejszych, a także i mniej znanych budowli z terenu Szlaku Piastowskiego oraz Wielkopolski. Miniatury są 
wykonane w skali 1:20, z trwałych materiałów: szkielet aluminiowy, a elewacja plastikowa zabezpieczona odpowiednimi 
środkami chemicznymi. Niektóre fragmenty są zrealizowane z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne.
Makiety przedstawiają ratusze, pałace, kościoły, grody itp. Są wierną kopią oryginałów z zachowaniem wszelkich detali. 
Są to obiekty najbardziej reprezentatywne dla regionu, obejmujące trzy największe miasta Szlaku Piastowskiego: 
Poznań, Gniezno i Inowrocław.
Obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidzących.
Informacja: Pobiedziski Ośrodek Kultury, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska, tel. 61 817 72 27, 61 817 78 22, 
www.ok-pobiedziska.pl

Skansen Miniatur w Pobiedziskach 
Spacer po skansenie (ok. 0,5 km *)25G
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Gród Pobiedziska to drewniana warownia z okresu 
początków Państwa Polskiego. Zlokalizowany, w sercu 
Szlaku Piastowskiego, w połowie drogi między Pozna-
niem a Gnieznem, jest doskonałym miejscem do prak-
tycznego poznawania architektury, sztuki wojennej oraz 
aspektów związanych z życiem codziennym w okresie 
panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Na terenie Grodu Pobiedziska udostępniono do zwie-
dzania wystawę średniowiecznych machin oblężniczych 
w naturalnej skali, zbrojownię, strzelnicę z działającymi katapultami oraz teren przeznaczony na prowadzenie gier 
i zabaw średniowiecznych. Wystawa uzupełniona o multimedia stanowi idealne miejsce do prowadzenia żywych lekcji 
historii, organizacji imprezy firmowych lub po prostu ciekawego spędzenia czasu w rodzinnym gronie.
Drewniana warownia w Pobiedziskach to nie klasyczne muzeum, ale innowacyjne przedsięwzięcie, gdzie promuje się 
filozofię „nauki poprzez zabawę”. Zachęcamy do dotykania wszystkich eksponatów a także do aktywnego korzystania 
z unikalnego historycznego placu zabaw.
Informacja: Siege Studio B. Styszyński, Gruszczyn, ul. Zielińska 3, 62-006 Kobylnica, tel. 601 377 802,  
www.siegestudio.com

Pobiedziska 
Pobiedziska Gród (ok. 0,5 km *)25H

Tr a s a : 



Powiat poznański

Jedyny w Europie, na taką skalę, Park Orientacji Prze-
strzennej, otworzono 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 
dydaktyczne, takie jak: karylion ziemny, czyli system 
ziemnych dzwonów rurowych, wydających dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, 
trampoliny, pajęczyny, na których poza rozwijaniem 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 niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji prze-
strzennej opartej na dźwiękach. Ponadto do dyspozycji jest molo oraz oświetlony mostek. Projekt pochłonął prawie 
6 mln złotych, z czego połowę kwoty przekazał Powiat poznański natomiast drugą połowę uzyskano dzięki staraniom 
prof. Jerzego Buzka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz wyjątkowego Parku Orientacji Prze-
strzennej 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.
Informacja: Park Orientacji Przestrzennej, ul. Cysterek, 62-005 Owińska, tel. 61 812 04 86, biuro@niewidomi.edu.pl

Park Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach 
Spacer po parku (ok. 0,5 km *)

25I
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Powiat poznański

Miasto Rawicz położone jest w południowo-zachodniej części Wielko-
polski, przy głównej drodze krajowej nr 5 Wrocław – Poznań (około 
100 km od Poznania).
Spacer po Rawiczu sugerujemy rozpocząć z Rynku ( liczne parkingi 
i WC). Na Rynku ratusz a w nim muzeum regionalne oraz historyczna 
zabudowa z XVII, XIX i pocz. XX w. Z Rynku udajemy się na zachód 
ul. Wojska Polskiego. To zadbany deptak miejski. Po 200 m dochodzi-
my do plant im. Jana Pawła II (Wały T. Kościuszki). Na skrzyżowaniu 
pomnik żołnierza. Po prawej stronie na plantach w odległości 30 m od skrzyżowania fontanna niedźwiedzia. My skrę-
camy w prawo i idziemy na północ plantami ok. 200 i skręcamy w prawo (Wały Gen. Jarosława Dąbrowskiego) i 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 kościół pw. Chrystusa Króla. 
Za kościołem skręcamy w prawo ul. S. Staszica i po ok. 200 m znów skręcamy w prawo ul. 17 Stycznia. Ta ulica ma niską 
zabudowę miejską, charakterystyczną dla małych miasteczek Wielkopolski. Ulicą tą dochodzimy do Rynku i skręcamy 
w lewo. Trzymamy się wschodniej pierzei Rynku i wychodzimy na ul. I. Buszy. Po prawej 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

Rawicz zawsze otwarty 
Lokacja na Surowym Korzeniu (ok. 1,6 km *)26A

Tr a s a : 



Powiat rawicki

Miasto położone jest nad rzeką Samą, na Pojezierzu Wielko-
polskim, ok. 35 km na północny zachód od centrum Poznania, 
w sąsiedztwie Puszczy Nadnoteckiej.
Spacer po Szamotułach możemy rozpocząć z dworca PKP przy 
ul. Dworcowej. Po wyjściu z dworca skręcamy w lewo w ul. Dwor-
cową i przemierzamy ok. 800 m do Rynku. Po drodze mijamy Urząd 
Miasta i Gminy oraz kościół pw. Świętego Krzyża. Wchodzimy na 
okazałą starówkę otoczoną kamienicami z przełomu XIX/XX w. W centralnej części kamienica z 1905 r. Obchodzimy Ry-
nek z prawej strony i wchodzimy na ul. Braci Czeskich. Stąd ok. 300 m prosto, przecinając wąskie uliczki z zachowanym 
średniowiecznym układem urbanistyczny. Ulicami Braci Czeskich, Wroniecką i Szczuczyńską docieramy do Zamku Górków. 
Całe założenie położone jest po prawej stronie. Wchodzimy przez bramkę koło domku Alchemika. Na wprost gościniec a po 
prawej pałac. Za nim od strony ul. Wronieckiej wieża obronna i wały. Po zwiedzeniu założeń 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 do-
cieramy do kolegiaty MB Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa. Ulicą Kapłańską docieramy do ul. Ratuszowej wychodzącej 
z Rynku. Skręcamy w prawo i po 200 m docieramy do ul. Dworcowej, którą podążamy na parking przy PKP.
Informacja: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły, tel. 61 29 21 307
Muzeum – Zamek Górków, ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły, tel. 61 292 18 13, www.zamek.org.pl

Szamotuły 
Historia i tradycje (ok. 3,2 km *)28A
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Powiat szamotulski

Wronki leżą w odległości 55 km od Poznania, przy północnej krawędzi 
Wysoczyzny Poznańskiej, w zakolu doliny rzeki Warty, na skraju rozległych 
borów Puszczy Noteckiej, przy szlaku kolejowym Poznań-Szczecin.
Spacer po Wronkach polecamy rozpocząć przy Centrum Lidla na 
ul. B. Chrobrego (parking). Kierujemy się w lewą stronę drogą nr 182 na most. Po drodze mijamy ul. A. Mickiewicza 
i prosto wjeżdżamy na ul. Jana Pawła II. Przejeżdżamy most na Warcie (ok. 650 m) z widokami na Dolinę Warty.
Na Rondzie Europa skręcamy w lewo. Po prawej szkoła a po lewej zajazd i stacja paliw Orlen. Na przeciwko Orlenu 
znajduje się Hotel Olympic i centrum sportowe (WC dostępne dla ON). Dalej skręcanym w lewo w ul. Leśną i podążamy 
ok. 400 m do kładki pieszo-rowerowej nad Wartą. Po lewej mijamy nadleśnictwo Wronki. Z kładki widok na most 
samochodowy po lewej. Przechodzimy na drugą stronę i skręcamy w lewo w ul. Rzeczną. Po 50 m w prawo i jesteśmy 
przy klasztorze franciszkanów. Skręcamy w prawo w ul. Klasztorną i po 200 m jesteśmy na ul. Sierakowskiej przy farze 
św. Katarzyny. Dalej prosto ul. Sierakowską i w lewo w ul. Spokojną a po 100 m jeszcze raz w lewo na pl. Wolności. 
Na placu sporo ławeczek i piękne rabaty kwiatowe. Na końcu placu skręcamy w lewo w ul. Powstańców i po chwili 
w prawo w ul. Poznańską. Nam pozostaje 150 m do ul. B. Chrobrego i ok. 100 m w lewo na parking przy Lidlu. Na 
wprost na ul. Poznańskiej po lewej stronie znajduje się Wroniecki Ośrodek Kultury. Na ul. Ratuszowej odchodzącej od 
B. Chrobrego w prawo w odległości 50 m po lewej stronie jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.
Informacja: Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, Sekretariat: tel. 67 25 45 300, www.wronki.pl

Wronki 
Wronki Cię zaskoczą (ok. 2,5 km *)28B

Tr a s a : 



Powiat szamotulski

Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego.
Spacer po Środzie Wielkopolskiej proponujemy rozpocząć z parkingu na pl. Armii 
Poznań. Na skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego z pl. Armii Poznań znajduje się pomnik 
bohaterskiej Armii Poznań. Naprzeciwko pomnika wychodzi ul. I. Daszyńskiego. Tam 
znajduje się Starostwo 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 prosto 
przy sądzie na ul. 17 Września i za budynkiem parafialnym skręcamy w lewo do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po obejściu i zwiedzeniu kościoła wychodzimy na 
ul. Wiosny Ludów i skręcamy prawo przy placu zabaw. Dalej poruszamy 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 dla miasta, 
miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców. Z plant skręcamy w ul. Kilińskiego prowadzącą do Rynku. Po 100 m zo-
stawiając Rynek po prawej stronie skręcamy w lewo do kolegiaty 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.
Informacja: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 286 77 00, 
www.sroda.wlkp.pl

Środa Wielkopolska 
Miasto ludzi aktywnych (ok. 2 km *)29A
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Powiat średzki

Śrem to miasto położone w kolanie Warty w Kotlinie Śremskiej.
Spacer po Śremie sugerujemy rozpocząć z Rynku dziś pl. 20 Stycznia. Na placu znajduje się historyczna zabudowa, ratusz 
i fontanna. Kierujemy się ul. Farną ok. 150 m. Po prawej stronie kościół farny pw. NMP Wniebowziętej. Idziemy dalej ok 50 m 
i skręcamy w prawo w ul. Parkową. Teraz dzielnicą willową mamy do przebycia ok. 300 m. Przed stadionem skręcamy w pra-
wo i poruszamy się między parkiem a stadionem. Po przejściu 150 m przy bramie stadionu mamy rozwidlenie dróg. W lewo 
ścieżka prowadzi do „Dobosza” pomnika Powstańców Wielkopolskich (ok. 200 m) a lekko w skos w prawo na ul. Poznańską. My 
podążamy w prawo na ul. Poznańska. Po prawej stronie pomnik Żołnierza Polskiego, a dalej plac zabaw dla dzieci. Wychodzimy 
przy fontannie i krzyżu na ul. Poznańską. Na siatce po prawej napis Park Powstańców Wielkopolskich 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 
Ducha Świętego. Stąd możemy wrócić ul. Prymasa S. Wyszyńskiego i ul. Kościuszki do Rynku na parking. Możemy też ul. Prymasa 
S. Wyszyńskiego i Młyńską przejść do ul. J. Piłsudskiego i w prawo na most na Warcie. Polecamy kontynuować spacer do ronda 
(na rondzie symboliczny rower) a dalej dwa razy w prawo na promenadę i ul. Nadbrzeżną. Jak znajdziemy się nad Wartą, to 
promenada odchodzi w prawo ok. 800 m. My podążymy w lewo ul. Nabrzeżną. Na nabrzeżu przy moście latem znajduje się 
wypożyczalnia rowerów. Jest tu też restauracja. Podążając ul. Nadbrzeżną ok. 700 m docieramy do Mariny w Śremie. Do Rynku 
wracamy ul. Nadbrzeżną, Mostem 23 Stycznia, ul. J. Piłsudskiego i w lewo ul. Doktora S. Matuszewskiego (ok. 1,3 km).
Informacja: 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

Śrem 
Po historycznym Śremie (ok. 4,5 km *)30A
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Powiat śremski

Miasto położone jest na przesmyku między Jeziorem Dolskim Wiel-
kim a Jeziorem Dolskim Małym, przy drodze wojewódzkiej nr 434.
Spacer po Dolsku rozpoczynamy na Rynku – pl. Wyzwolenia. 
Najstarszym budynkiem jest ustawiony szczytowo barokowy dom 
pod nr 23 zwieńczony szczytem o falistym konturze z połowy 
XVIII w. W pierzei zachodniej wznosi się ratusz z wysoką wieżą 
z 1981 r. Z Rynku trasa prowadzi ul. Świętego Ducha w stronę 
Śremu. Po lewej stronie mamy kościół 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. Skręcamy w lewo i schodzimy 
ul. Szkolną. To teren dawnego folwarku biskupiego nazwanego później Jaskółki a dziś integralna część miasta. Ulicą 
Kościelną powracamy do kościoła farnego św. Michała Archanioła. Po drugiej stronie ulicy znajdują się zabudowania 
późnobarokowej plebani z połowy XVIII w., uważanej za najładniejszą w Wielkopolsce. 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.
Informacja: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, tel. 61 282 50 01, www.dolsk.pl

Dolsk 
Pośród historii i przyrody (ok.1,8 km *)30B
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Powiat śremski

Miasto Turek położone jest w zapadlisku na Wyso-
czyźnie Tureckiej nad kanałem Foluszy.
Spacer po Turku sugerujemy rozpocząć przy 
ul. Kaliskiej lub 3 Maja (sporo parkingów). Kieru-
jemy się przez ul. Kaliską na pl. H. Sienkiewicza, 
Znajduje się tu kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Naprzeciwko kościoła na skwerku przy 
hotelu Ławeczka Józefa Mehoffera. Podążamy za 
kościół i przecinamy w skos pl. H. Sienkiewicza na ul. Parkową. Po 150 m wchodzimy stroną północno wschodnią do 
parku Żerminy Skłodowskiej. Nad kanałem Foluszy znajdują się dwa jeziorka. Jedno w części środkowej a drugie w czę-
ści wschodniej. Polecamy chwilę odpocząć w parku i mały spacer. Jest tu jeszcze pomnik Józefa Piłsudskiego. Z parku 
wracamy także ul. Parkową przy kościele na pl. Wojska Polskiego. Tu 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 Polskie-
go polecamy wybrać ok. 300 m w prawo ul. Kolską pod pomnik „Nigdy Więcej Wojny”. Na parking wracamy ul. Kolską.
Informacja: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, pl. Wojska Polskiego 1, 62-700 Turek, 63 278 41 60,  
www.muzeum.turek.pl, turystyka@muzeum.turek.pl,

Turek 
Turek – miasto Mehofera  
(ok. 1,6 km *)

31A
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Powiat turecki

Wągrowiec znajduje się w północno-wschodniej Wielkopolsce, 55 km na północ 
od Poznania i 40 km od Gniezna, nad Jeziorem Durowskim.
Spacer po Wągrowcu rozpoczynamy sprzed dworca PKP przy ul. Dworcowej. Kie-
rujemy się w prawo do ul. Kolejowej. Następnie znów w prawo ok. 70 m i w lewo 
w al. Jana Pawła II. Po 150 m docieramy na Rynek w kształcie trapezu. 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 spacer ok. 50 m. 
W lewo 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. 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. Opacką. Przed mostem na rzece Wełnie, po lewej 
stronie Muzeum Regionalne a po prawej parking i miejsce z ławeczkami do odpoczynku. Przekraczamy rzekę i po 170 m docie-
ramy do ul. Rogozińskiej. Tu skręcamy w prawo i wzdłuż linii kolejowej podążamy do przejazdu ok. 300 m. Skręcamy w prawo 
na przejazd i tuż za przejazdem skręcamy od razu w prawo na promenadę nad Jeziorem Durowskim (ok. 1,4 km). Trzymamy 
się jeziora (po lewej stronie). Po drodze mijamy po prawej stronie Urząd Miejski i docieramy do kąpieliska z pomostami przy 
hotelu Pietrak. Dalej prosto znajduje się Starostwo Powiatowe i stadion. My skręcamy w prawo na ul. T. Kościuszki i podążamy 
pośród licznych willi ok. 700 m do ul. Kolejowej. Następnie w lewo i po 150 m docieramy na ul. Dworcową na parking.
Informacja: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, 67 262-15-22, www.wagrowiec.eu

Wągrowiec 
Wągrowiec wyzwala energię (ok. 4,7 km *)32A
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Powiat wągrowiecki

Ląd to wieś w powiecie słupeckim, położona około 4 km 
na północ od Zagórowa nad Wartą.
Spacer po Lądzie warto rozpocząć od klasztoru (przed 
bramą główną kilka miejsc parkingowych). Warto wizytę 
uzgodnić zwłaszcza osób na wózkach. Ojcowie są bardzo 
przychylni pielgrzymom i turystom. Warto zobaczyć: ko-
ściół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja Biskupa, 
klasztor pocysterski, zrekonstruowanym gród średnio-
wieczny i Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.
Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie, 
odbywający 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
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

Ląd 
Na Festiwalu Kultury Słowiańskiej  
i Cysterskiej (ok. 0,8 km *)

27A
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