
SZLAK ZAMKÓW I PAŁACÓW
55 km 14 godzin 0 PLN

WSKAZÓWKA
Wycieczkę rozpocznij w Poznaniu. 
Po długim spacerze po zabytkach 
miasta kieruj się na Komorniki. Na węźle 
Komorniki wjedź na autostradę i kieruj się 
na Warszawę. Po przejechaniu 14 km skręć 
na węźle Krzesiny na drogę krajową S11 i jedź 
do Kórnika. Tutaj zatrzymaj się w zamku, a następnie 
kieruj się na Rogalin. Stąd już niedaleko do Puszczykowa. 

Trasa przewidziana jest na 14 godzin, ale 
rekomendujemy rozłożyć ją na dwa dni, 

by w pełni cieszyć się urokami 
wielkopolskich zamków 

i pałaców.
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Ostrów Tumski1

Na wyspie na Warcie 1000 lat temu funkcjonował potężny 
piastowski gród. Tu w najstarszym kamiennym pałacu rządził 
książę Mieszko I. Tu przybyła z Czech jego żona Dąbrówka, 
która modliła się w kaplicy uważanej za najstarszą 
na ziemiach polskich. Miano najstarszej należy się też 
katedrze poznańskiej, siedzibie pierwszego polskiego 
biskupa. O dziejach Ostrowa Tumskiego ciekawie opowiadają 
multimedialne ekspozycje w Bramie Poznania. To najlepszy 
start do zwiedzania wyspy.

Odkrywamy
Wielkopolskę

i Lubuskie
Rozbrykane koziołki, najpiękniejszy renesansowy ratusz 
na północ od Alp, groby pierwszych władców Polski i 
pogromcy Enigmy. Tu do stolicy regionu ponad 100 lat temu 
przyjechał genialny pianista Ignacy Jan Paderewski. Jego 
płomienne przemówienie dało impuls do wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego - największego zwycięskiego zrywu 
Polaków pod zaborami. Dzisiaj Poznań to miasto targowe, 
prężny ośrodek turystyki biznesowej, z doskonałym 
położeniem i połączeniami. Prawdziwym jego magnesem 
są restauracje i knajpki z kuchniami różnych zakątków 
świata, ale i lokale stawiające na produkty i tradycje 
kulinarne regionu. Stary Browar, fot. Jakub Wittchen

Pomnik koziołków, fot. Anna Gościniak, Fotoportal

PoznańA
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XIX-wieczny Poznań jako pruska twierdza dusił się 
w murach i umocnieniach. Gdy je zburzono, powstały 
rozległe tereny pod budowę reprezentacyjnej dzielnicy 
z rezydencją cesarza. Parki i ogrody wypełniają 
przestrzenie między imponującymi budynkami Teatru 
Wielkiego, Collegium Maius i Zamku Cesarskiego. 
Ten ostatni zaprasza do zwiedzania odrestaurowanych 
wnętrz, w których działają kino, teatr czy  wystawy. 
Przed zamkiem intryguje pomnik Kryptologów 
upamiętniający poznańskich matematyków, którzy 
złamali szyfr Enigmy. Na placu Adama Mickiewicza 
wznoszą się pomnik wieszcza i „kroczące krzyże”, 
przypominające o ofiarach Czerwca 1956.

Park Cytadela5

2 Stary Rynek

Trzeci największy rynek w Polsce zdobi perła renesansu -  
poznański ratusz, jakby wprost przeniesiony z włoskiego 
krajobrazu. Na wieży ratuszowej mieszkają sympatyczne 
koziołki, które raz dziennie w południe dają pokaz 
„trykania”, czyli bodą się różkami. Nad rynkiem góruje 
Zamek Królewski. Z tarasu widokowego na jego wieży 
zobaczymy barwną mozaikę dachów i fasad zabytkowych 
budowli. Wyróżnia się wśród nich sylwetka barokowej fary, 
zamek Górków z Muzeum Archeologicznym czy kościół 
Franciszkanów. Uczta dla oczu.

Dzielnica Cesarska 4

Fort Winiary, na którego terenie znajduje się dzisiejszy park, był 
największym fortem artyleryjskim w Europie.  W 1945 r. stanowił 
ostatni punkt oporu Niemców i stał się areną krwawych walk 
o Poznań. Po wojnie rozebrano większość umocnień
i utworzono teren rekreacyjny dla mieszkańców. 
Tu Wielkopolskie Muzeum Niepodległości prezentuje w plenerze 
sprzęt wojskowy: czołgi, śmigłowce, samoloty. Liczne place 
zabaw przyciągają rodziców z dziećmi, a zadbane szerokie alejki 
dają dość miejsca i spacerowiczom, i rolkarzom. Cytadela jest też 
zaskakującą galerią 
rzeźb i instalacji 
na świeżym powietrzu.   

Stary Browar3

Unikalne centrum handlowe Stary 
Browar powstało przez adaptację 
i rozbudowę XIX-wiecznego browaru. Architekci znakomicie 
odnowili zabudowania przemysłowe, łącząc elementy 
pierwotne z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zostało 
to docenione w międzynarodowych konkursach, obiekt 
zdobył kilkakrotnie tytuł najlepszego centrum handlowego 
na świecie. Stary Browar łączy funkcję handlową 
z prezentowaniem dzieł sztuki, wśród których najbardziej 
rozpoznawalną jest monumentalna rzeźba Igora Mitoraja.

Katedra i most Jordana w Poznaniu, 
fot. Łukasz Zandecki

Renesansowy ratusz w Poznaniu, fot. Piotr 
Zieliński, Fotoportal

Zamek Cesarski, fot. Denis Möbius

Cytadela, fot. Klaudia Kurzec, Fotoportal
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2 Arboretum i okolice

W dawnym ogrodzie przy zamku znajduje się obecnie najstarsze i największe w Polsce arboretum. 
Na ponad 40 ha spotkamy 3300 gatunków drzew i krzewów, a wśród nich „gruszki na wierzbie”. 
Stąd też blisko nad Jezioro Kórnickie, nieopodal którego blisko 100 lat temu urodziła się Wisława 
Szymborska. Noblistkę przypomina pomnik-ławeczka ze wzruszającym wierszem i figurką kota. 
Dziś jezioro dzięki wygodnej promenadzie, kąpielisku czy stateczkom wycieczkowym jest znakomitym 
miejscem wypoczynku.

Zamek1

Jako budowla obronna z fosą zamek w Kórniku istniał 
od średniowiecza. W drodze na koronację zatrzymał się w nim 
Henryk Walezy, co świadczyło o świetności miejsca. Swój 
obecny kształt neogotycki zamek zawdzięcza Tytusowi 
Działyńskiemu. Zapisał się on w dziejach kraju jako działacz 
polityczny, uczestnik powstania listopadowego i mecenas. 
Założył słynną Bibliotekę Kórnicką, w której zbiorach znajdują 
się rękopisy polskich wieszczów. O sprawę polską walczył 
na każdym polu: celowo utrwalił pisownię miejscowości przez 
„ó”, aby utrudnić zaborcy pracę administracyjną. Zaglądając 
do kolejnych pomieszczeń w zamku, bądźmy czujni, może 
zobaczymy rąbek sukni Białej Damy umykającej przed 
wzrokiem turystów. Zamek w Kórniku od strony arboretum,

fot. Bogumiła Janicka

KórnikB

Galeria obrazów, fot. Muzeum Pałac 
w Rogalinie

RogalinC

Pałac w Rogalinie, fot. Jacek Cieślewicz

Pałac1

Jedna z najwspanialszych i najpiękniej odrestaurowanych 
rezydencji wielkopolskiej arystokracji. Tu przez 150 lat 
mieszkała zasłużona dla Polski rodzina Raczyńskich, którą 
utrwala w pamięci Wielkopolan choćby Biblioteka 
Raczyńskich. Ostatni męski potomek gałęzi rogalińskiej 
Edward Bernard Raczyński był prezydentem RP 
na uchodźstwie i kontynuował rodzinne tradycje mecenatu, 
przekazując całe założenie wraz z dziełami sztuki Fundacji 
Raczyńskich. O darczyńcy przypomina w pałacu wyposażenie 
jego londyńskiego gabinetu. Wśród pieczołowicie 
odtworzonych wnętrz zapada w pamięć biblioteka 
i zbrojownia urządzona w sali balowej.

Dęby i otoczenie Pałacu w Rogalinie 2

Obok budynku głównego znajduje się znakomita galeria 
obrazów, wśród których możemy podziwiać dzieła Jana Matejki, 
Jacka Malczewskiego i Olgi Boznańskiej. W pobliskiej powozowni 
obejrzymy zabytkowe pojazdy konne, sanie i lektyki. O urodzie 
rezydencji decyduje piękne położenie w dolinie Warty oraz 
otoczenie pałacu: rokokowy ogród i rozległy park krajobrazowy ze 
słynnymi dębami rogalińskimi: Lechem, Czechem i Rusem. W całym 
parku dębów pomnikowych jest blisko 1000. To one były pewnie inspiracją dla 
Andrzeja Maleszki, który tak rozpoczął swoją kultową powieść: W pradolinie Warty 
gwałtowna burza powaliła olbrzymi, stary dąb. Nie był to zwyczajny dąb. Było to Magiczne 
Drzewo.

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, 
fot. Maciej Krzyżański

PuszczykowoD

To wyjątkowe  miasto znajduje się w otulinie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Malownicza 
okolica nad Wartą oraz bór sosnowy przyczyniły się 
do tego, że od XIX w. zaczęła się tu rozrastać elegancka, 
willowa miejscowość. W Puszczykowie obowiązkowo 
trzeba się przespacerować i podelektować letniskową 
atmosferą czy to w restauracji, czy cukierni. 
W muzeum Arkadego Fiedlera przyjmą nas gościnnie 
członkowie jego rodziny. Wśród eksponatów znajdują 
się niezwykłe pamiątki z wypraw podróżnika: plemienne 
maski, tam-tamy, a nawet osobliwa preparowana przez 
Indian ludzka głowa. Willę otacza Ogród Tolerancji. Obok 
siebie stoją tu modele-symbole różnych kultur, np. kopia 
żaglowca Krzysztofa Kolumba czy pomniejszona 
piramida Cheopsa.

Dęby rogalińskie, fot. Jacek Cieślewicz


