
wielka historia
wielka przygoda



Leszno

Poznań
Gniezno

Konin

Kalisz

Piła

Ostrów Wielkopolski



Nowy Tomyśl – kosz wiklinowy, 
fot. arch. UM w Nowym Tomyślu

Bazylika w Licheniu Starym,  
fot. Maciej Maciejewski

Kościół w Domachowie, 
fot. Dariusz Bednarek

Słup koniński,  
fot. Mirosław Jurgielewicz

Parowozownia w Wolsztynie,  
fot. Piotr Radomski

Największy wiklinowy  
kosz na świecie

Największa świątynia  
w Polsce

Najgłębsza trasa  
turystyczna na świecie

Najstarsza czynna  
parowozownia w Europie

Najstarszy znak  
drogowy w Polsce

Największe skupisko  
pomnikowych dębów w Europie

Najstarszy kościół  
drewniany w Polsce

Kopalnia soli w Kłodawie, fot. Piotr Borowski Rogalińskie dęby, fot. Ewelina Jaśkowiak

„Naj”  
w Wielkopolsce



Poznań, tej!
Stolica i serce Wielkopolski. Poznań to dynamicz-
na metropolia o ponadtysiącletniej historii. Tutaj 
mieszczański klimat Starego Miasta miesza się 
z dynamiką barwnej kultury studenckiej i bogatym 
życiem nocnym.

Wizytę w Poznaniu najlepiej zacząć na Ostrowie 
Tumskim, tam gdzie wszystko się zaczęło, gdzie 
Mieszko I wzniósł swoją siedzibę i gdzie do dziś 
góruje potężna katedra. W atmosferę wyspy ka-
tedralnej najlepiej wprowadzi wizyta w Bramie 
Poznania – interaktywnym centrum historii. Dalej 
pokieruje Was Trakt Królewsko-Cesarski, czyli 
główny poznański szlak turystyczny. Stąd blisko też 
na Śródkę, do miejsca magicznego, nieco senne-
go jak na centrum miasta, słynącego z wybornych 
restauracji i niezwykłego, trójwymiarowego muralu.

Po drugiej stronie Warty znajduje się kwintesencja 
Starego Miasta – poznański Stary Rynek z za-
chwycającym renesansowym ratuszem. Na ratu-
szowej wieży można w samo południe zobaczyć 
dwa trykające się koziołki, będące symbolem 
Poznania. W bezpośrednim sąsiedztwie wznosi 
się zrekonstruowany Zamek Królewski z dosko-
nałym punktem widokowym na wieży. Poznań ma 
jednak nie jeden, a dwa zamki. Ten drugi – Ce-
sarski – powstał w początkach XX wieku. Otacza 
go zbudowana z rozmachem Dzielnica Cesar-
ska, pełna reprezentacyjnych gmachów uniwer-
syteckich i kulturalnych. Współczesnymi ikonami 
Poznania są Stary Browar - centrum handlowe 
i galeria sztuki, wieżowiec Bałtyk i dawny dom 
handlowy Okrąglak.

Poznańskie koziołki, fot. Wojciech Mania

Stary Rynek, fot. bbsferrari, istock
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Poznań, tej!

Turystów zaskakuje, jak bardzo zielonym miastem 
jest Poznań. W jego granicach znajduje się kilka 
jezior, a nad brzegami Warty co roku pojawiają się 
kolejne miejskie plaże i klimatyczne knajpki. Tuż 
obok Starego Miasta leży park Cytadela, utwo-
rzony w miejscu dawnej twierdzy. Wielką atrakcją 
dla najmłodszych będzie przejażdżka kolejką wą-
skotorową Maltanka, która zawiezie Was wzdłuż 
brzegów jeziora Malta prosto przed wejście do 
ogrodu zoologicznego.

Weekend to stanowczo za mało na poznanie Po-
znania! Mając więcej czasu, trzeba koniecznie zo-
baczyć piękne secesyjne kamienice Wildy, Je-
życ i Łazarza, których nie powstydziłby się nawet 
Wiedeń, zajrzeć do palmiarni albo wybrać się do 
leżącego na skraju miasta rezerwatu przyrody 
Meteoryt Morasko, gdzie tysiące lat temu odła-
mek kosmicznej skały pozostawił po sobie siedem 
kraterów.

Stary Browar, fot. Jakub Wittchen
Katedra, fot. Tomasz Przybyłek

Poznań, tej!



Miasta i miasteczka
Poznań to metropolia, która fascynuje i przycią-
ga swoim niesamowitym klimatem. Jednak aby 
w pełni poznać Wielkopolskę, poczuć jej atmo-
-sferę i spotkać niezwykłych ludzi, trzeba zajrzeć 
do choćby jednego z urokliwych mniejszych miast 
i miasteczek – Gniezna, Leszna czy malutkiego 
Dolska. W każdym z nich znajdziecie ciekawe za-
bytki, ale najlepszym pomysłem będzie pokręcić 
się po brukowanych uliczkach, przysiąść na chwi-
lę w kawiarni lub na nadrzecznym bulwarze.

Tropiąc ślady dawnych dziejów, z pewnością tra-
ficie do Gniezna. Legendarna pierwsza stolica 
Polski to nie tylko wspaniała katedra i bezcen-
ne Drzwi Gnieźnieńskie. Warto przespacerować 
się Traktem Królewskim, zajrzeć na rynek, do 
kilku gotyckich kościołów, a także do muzeów 
i parków. Waszymi przewodnikami będą króliki 
(a w zasadzie ich wykonane z brązu figurki), m.in. 
piastowski woj, klasztorny skryba, kolejarz a na-
wet żużlowiec. 

Gniezno, fot. Dennis Moebius

Grodzisk Wielkopolski,  
fot. UM w Grodzisku Wielkopolskim



Miasta i miasteczka
Wielką historię znajdziecie również w Kaliszu. 
Miasto wyrosłe na starożytnym Szlaku Burszty-
nowym musi kryć niejedną opowieść. Codzien-
ny rytm miasta czuje się natomiast w rynkowych 
kafejkach czy w uwielbianym przez kaliszan par-
ku. Przed ponad stu laty tuż za rogatkami Kalisza 
biegła granica prusko-rosyjska. Nie dziwi więc 
obecność zarówno katolickiej katedry, jak i pra-
wosławnej cerkwi.

Gdy mowa o pograniczu, nie sposób nie wspo-
mnieć o Lesznie. Przez kilkaset lat było ono za-
chodnimi kresami Rzeczpospolitej. To stworzyło 
prawdziwy tygiel kultur, gdyż obok siebie żyli tu 
Polacy, Niemcy, Czesi, Żydzi, a nawet Szkoci. Po 
dawnych mieszkańcach zostały w Lesznie cieka-
we pamiątki, które trzeba zobaczyć. Na koniec 
można wsiąść do pociągu ciągniętego przez pa-
rowóz i pojechać do Wolsztyna. Wszyscy kojarzą 
Wolsztyn ze słynną parowozownią, a przecież to 
urzekające miasto dysponuje promenadą nad je-
ziorem, gwarnym rynkiem, skansenem i pałacem. 
Spostrzegawczy turyści z pewnością wypatrzą 
wolsztyńskie „diabły”, kryjące się w parku.

Leszno, fot. Marek Jankowski

Grodzisk Wielkopolski,  
fot. UM w Grodzisku Wielkopolskim

Kalisz, fot. Marek Jankowski



Natomiast Konin jest miastem otoczonym wodą. 
To idealna okolica na żagle, kajaki lub SUP-a. 
Z nadwarciańskich bulwarów lub jednej z pobli-
skich przystani można też wyruszyć w rejs po 
Wielkiej Pętli Wielkopolski. Myli się jednak ten, kto 
sądzi, że spacer po Koninie nie dostarczy wra-
żeń. To tutaj znajduje się najstarszy znak drogowy 
w Polsce, liczący niemal 900 lat! Płynąc w dół War-
tą, dotrzecie do Pyzdr. Już na początku powita 
Was największy w Wielkopolsce mural i świetnie 
przygotowana przystań. Pyzdry to wielka historia 
w małym mieście. Jej świadkami są kościoły, ruiny 
zamku oraz stojący na wzgórzu gruntownie odno-
wiony i działający wiatrak holender.

Wiatrak wita turystów również w Grodzisku 
Wielkopolskim, ale to miasto znane jest przede 
wszystkim z wyjątkowego piwa – grodziskiego. 
Stylowa zabudowa zabytkowego centrum przy-
wodzi na myśl urokliwe miasteczka Saksonii czy 
Bawarii. Dla kontrastu, nieco pomorski sznyt 
ma leżący na północnym krańcu Wielkopolski  
Złotów z szachulcowymi budynkami w czar-
no-białą kratę i strzelistymi wieżami kościołów. 
Spokój nad dwoma miejskimi jeziorami przerywa 
w każde południe ryk stojącego przed ratuszem 
mechanicznego jelenia – symbolu Złotowa.

Pyzdry, fot. CKIS Pyzdry

Pyzdry, fot. Marek Jankowski



Z pewnością głośno będzie w Jarocinie! Nawet 
jeśli nie traficie na słynny festiwal, to Spichlerz 
Polskiego Rocka dostarczy wielu emocji, a genial-
ny street art i pomnik glana tworzą świetny klimat.

Nieco z klimatu średniowiecznych miasteczek za- 
chowały natomiast Kościan, Szamotuły i Wronki, 
gdzie dawny układ zabudowy jest doskonale czy-
telny, a wąskie, brukowane uliczki kryją piękne 
małe kamienice.

`

Złotów, muzeum, fot. Jacek Cieślewicz

Konin, fot. Dariusz Bednarek

Pyzdry, fot. Marek Jankowski

Jarocin, pomnik glana, fot. Artur Krysztofiak



Czasami każdy z nas ma ochotę rzucić wszystko 
i pojechać… na wielkopolską wieś! Wypoczynek 
w stylu slow z dala od miasta, szum drzew i od-
głosy natury, rozgwieżdżone niebo wieczorem, 
zapach ogniska oraz fantastyczna kuchnia, przy-
gotowywana w oparciu o receptury przekazywa-
ne przez pokolenia. Do tego tradycja i wyjątkowa 
regionalna kultura, które wielkopolska wieś za-
chowała do dzisiaj i którymi przyciąga turystów.

Jeśli szukacie miejsca na złapanie oddechu i zwol-
nienie biegu, z pewnością znajdziecie je w jednym 
z wielu obiektów agroturystycznych. Dzisiaj to 
już nie tylko pokój w gospodarstwie. Czekać na 
Was będzie najwyższy standard – zarówno w sty-
lu retro, jak i utrzymany w nowoczesnym minima-
lizmie. W pakiecie często znajdzie się basen, sau-
na, a nawet gorąca balia z widokiem na jezioro. Do 
tego niesamowite kulinarne doznania, wyrażone 
w tym, co najprostsze, a najlepsze: chlebie, do-
mowym twarogu, miodzie z własnej pasieki, a od 
niedawna również i winie własnej roboty. Wielko-
polska zaskoczyć Was może zarówno noclegiem 
w eleganckim dworku, jak i w prawdziwej mongol-
skiej jurcie czy norweskiej chatce. Jeśli zaś ponad 
wszystko cenicie sobie wolność, nie pozostaje nic 
innego jak zatrzymać się na którymś z ponad stu 
pól namiotowych i kempingowych.

Camping Oaza Kórnik Błonie, fot. Piotr Kacprzak Noc Kupały, fot. Karol Budziński

Daleko od miasta



Wielkopolska zachowała sporo dawnych tradycji 
i zwyczajów. Odkryć je najłatwiej w jednym z kil-
ku skansenów. Największym jest Wielkopolski 
Park Etnograficzny w Dziekanowicach, bę-
dący w istocie pełną rekonstrukcją dawnej wsi. 
Z różnych stron regionu przeniesiono tu kilka-
naście obejść, a ponadto kościół, kaplicę, dom 
garncarza, kuźnię, karczmę oraz rozmaite typy 
wiatraków. 

Atmosferę wsi sprzed półtora wieku można też 
w pełni poczuć w Skansenie Budownictwa Lu-
dowego Zachodniej Wielkopolski w Wolszty-
nie oraz w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku 
nad Notecią. Jeszcze lepiej spróbować zrobić 
coś samodzielnie. W Centrum Edukacji Regio-
nalnej i Przyrodniczej w Mniszkach można na-
uczyć się wyrobu świec czy budowania drewnia-
nych stołków. Z kolei w Muzeum Chmielarstwa 
i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu własnoręcz-
nie wypleść wiklinowy koszyk.

Skansen w Dziekanowicach, fot. Piotr Gołębiak

Skansen w Dziekanowicach, fot. Sławek Wąchała

Daleko od miasta



Pieszo lub na rowerze, po szutrze, asfalcie i leśny-
mi drogami. Na kilka godzin i na długi weekend. 
Ważne, że z dala od miejskiego zgiełku, a blisko 
natury. Wielkopolskie szlaki wiodą wśród malow-
niczych lasów, łagodnych wzgórz i wielu jezior. Są 
gwarancją totalnego relaksu. Zatem chwytajcie 
sakwy lub kijki i ruszamy w teren!

Dla rowerzystów mamy system szlaków rowe-
rowych Wielkopolska Bike. Od epickiej Trans- 
wielkopolskiej Trasy Rowerowej (470 km) i Nad-
-warciańskiego Szlaku Rowerowego (370 km) po 
nieco mniej wymagające szlaki Ziemiański i Bursz-
tynowy. Rewelacyjne widoki i wspaniałą rodzinną 
przygodę zapewni Szlak Stu Jezior, natomiast 
Piastowski Trakt Rowerowy pozwoli Wam prze-
mierzyć na dwóch kółkach miejsca, gdzie zaczęła 
się Polska.

Szlak Stu Jezior, Sieraków, fot. Jakub Rybicki

Pobiedziska, fot. Marek Jankowski



Wolicie krótsze trasy? Nie ma problemu. Pierścień 
Rowerowy Dookoła Poznania, a w zasadzie jego 
wybrany fragment, to pomysł na kilkugodzinną 
wycieczkę w okolicach miasta. W Wielkopolskim 
Parku Narodowym, wśród pradawnych dębów 
w Rogalinie i w leśnych ostępach Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka na pewno dobrze 
spędzicie czas. Możecie też zapakować rowe-
ry do pociągu Kolei Wielkopolskich i wybrać się 
na kilka godzin do Puszczy Noteckiej, nad jeziora 
w pobliżu Leszna czy nad zieloną dolinę Noteci.

Miłośnicy trekkingu również mają w czym wy-
bierać. Wielkopolski Park Narodowy i jego do-
skonale oznakowane szlaki to prawdziwa Wielko-
polska w pigułce. Leżąca na zachodzie regionu 
Kraina 100 Jezior jest idealnym miejscem na 
niespieszną wędrówkę i piknik na dzikiej plaży 
w przerwie. Jeśli zaś planujecie kilka dni w plene-
rze, świetnym wyborem będzie Puszcza Notec-
ka, ciągnąca się na długości 120 km. Wyprawa 
nabierze szczególnego klimatu, jeśli zdecydujecie 
się na nocleg pod namiotem.

Nie jest prawdą, że Wielkopolska jest płaska! 
Spróbujcie swoich sił, wędrując na szczyt Dzie-
wiczej Góry (nagrodą będzie wspaniała panora-
ma z wieży widokowej), leżący blisko Chodzieży 
Gontyniec czy Kobylą Górę – najwyższe wznie-
sienie regionu.

 Szlak Stu Jezior, fot. Jakub Rybicki

 Szlak Stu Jezior, fot. Jakub Rybicki

Przez lasy i jeziora



Złapcie wiatr w żagle, zaszalejcie na wakeboar-
dzie, zanurkujcie z dinozaurami! A może marzy 
Wam się rodzinne kajakowanie czy też pływanie 
houseboatem po najdłuższym znakowanym szla-
ku turystyki wodnej w Polsce? 

Albo wolicie poleżeć na plaży lub powędkować 
nad jednym z niemal tysiąca pięknych jezior? Od-
kryjcie swoją wakacyjną przygodę na akwenach 
i rzekach Wielkopolski!

Kościan, Obra, fot. Kamil Czaja

Powidz, fot. Marek Jankowski

Urlop nad wodą



Podróżowanie i mieszkanie w jednym miejscu 
umożliwia nie tylko kamper. W podobnej cenie 
wynajmiecie jacht motorowy lub houseboat, które 
wyposażone są niczym kamper, zapewniając kilku 
osobom komfortową podróż. 

W dodatku do żeglugi nimi nie jest wymagane 
prawo jazdy ani żaden patent. Gdy znajdziecie już 
wymarzony jacht (lista czarterów dostępna jest na 
wielka-petla.pl), możecie udać się na Wielką Pęt-
-lę Wielkopolski – niemal 700-kilometrowy szlak 
wodny, prowadzący Wartą, Notecią oraz łączą-
cymi je kanałami i jeziorami: Gopłem, Ślesińskim 
i Mikorzyńskim. Żeglugę urozmaici pokonywanie 
śluz, które zbudowano ponad sto lat temu. Odpo-
czynek bez trudu znajdziecie w jednej z kilkudzie-
sięciu marin na szlaku, gdzie posilicie się w tawer-
nie i uzupełnicie paliwo, a przy okazji zwiedzicie 
okoliczne zabytki i atrakcje.

Jeśli od napędu motorowego wolicie siły natury, 
łapcie wiatr w żagle chociażby na jeziorach: 
Powidzkim, Wolsztyńskim, Grzymisławskim, Kier-
skim, Błędno czy na akwenach w okolicach Koni-
na. Lista jezior dla surferów jest jeszcze dłuższa. 

Zarówno na desce z żaglem, „kajcie” czy coraz 
popularniejszym SUP-ie zaszaleć można niemal-
że w każdym wodnym zakątku regionu. Miłośnicy 
wakeboardu mają do wyboru liczne profesjonal-
ne wyciągi, m.in. w Sierakowie, Stęszewie, Mar-
goninie, Owińskach, Pobiedziskach, Gnieźnie, 
Ślesinie i Ostrowie Wielkopolskim.

Wakepark Ślesin, fot. arch. WOT

Urlop nad wodą



A może chcielibyście zejść pod powierzchnię 
wody? Nurkując w wielkopolskich akwenach, 
przeżyjecie niejedną przygodę. Miłośników głębin 
najczęściej można spotkać w Jeziorze Powidzkim. 
Przejrzysta toń Jeziora Budzisławskiego skrywa 
zatopioną łódź, fortepian i posąg Matki Boskiej, 
natomiast w jeziorze Płotki blisko Piły spotkacie… 
dinozaury! Działa tu również pierwsza na świecie 
platforma nurkowa dla osób niepełnosprawnych.

Do Wielkopolski warto udać się także na kajak. 
Wypożyczalnie sprzętu wodnego, organizatorów 
spływów oraz pola biwakowe znaleźć można, 
podróżując nie tylko po Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski, ale też po malowniczych mniejszych rzekach,  
np. Dobrzycy, Gwdzie, Obrze, Prośnie, 
Rurzycy czy Wełnie.

Śluza na Noteci fot. Szymon Kaczmarek

Spływ w okolicach Jastrowia, fot. Marek JankowskiNurkowanie w Jeziorze Płotki, fot. Krzysztof Trawiński



Jeśli od aktywnego wypoczynku na wodzie wo-
licie błogi relaks, odnajdziecie go w bardzo wielu 
obiektach noclegowych zlokalizowanych tuż nad 
brzegami jezior i rzek. Wyobraźcie sobie odpo-
czynek przy ognisku lub w bani z gorącą wodą 
czy przeszklonej saunie z widokiem na zachodzą-
ce nad sosnowym lasem słońce. A jeśli niestrasz-
ny Wam gwar letniskowych miasteczek, kochacie 
food trucki, koncerty czy dyskoteki, w zasięgu 
wzroku na szerokich piaszczystych plażach chce-
cie znaleźć kompleksy pomostów, place zabaw, 
zjeżdżalnie i masę innych wodnych atrakcji, ko-
niecznie zawitajcie do któregoś z najpopularniej-
szych letnich ośrodków wypoczynkowych: 
Skorzęcina, Powidza, Wągrowca, Ślesina, Bosz-
kowa czy Sierakowa. Wszystkie te miejsca dys-
ponują bogatą bazą noclegową na każdą kieszeń. 
Do zobaczenia na plaży!

Jezioro Durowskie w Wągrowcu, fot. Aleksander Liebert



Książęta, hrabiowie i wielcy magnaci przez wieki 
decydowali o losach państwa, ale też wyznaczali 
trendy w sztuce, nie szczędząc grosza na zade-
monstrowanie swojego bogactwa tudzież dobre-
go gustu. Z tamtych czasów pozostały rozsia-
ne po całej Wielkopolsce zamki, pałace i dwory. 
Wiele z nich to nie tylko potężne mury z bogaty-
mi zdobieniami, ale i wykończone z rozmachem 
wnętrza, tapiserie i trofea na ścianach, a także… 
duchy snujące się po ciemnych zabytkowych ko-
rytarzach.

Najokazalsze wielkopolskie zamki nie były twier-
dzami obronnymi, lecz całkiem wygodnymi rezy-
dencjami. Na zamku w Kórniku staniecie oko  
w oko z Białą Damą, która – jak mówi legenda – 
nocą schodzi z portretu i snuje się po zamkowych 
wnętrzach. W Gołuchowie przeniesiecie się na 
moment do Francji, podziwiając zamek w stylu 
tych w Dolinie Loary. Typowo polskim akcentem 
jest tutaj natomiast Pokazowa Zagroda Zwierząt, 
w której obok żubrów żyją koniki polskie i daniele. 
Równie baśniowy klimat można poczuć, spaceru-
jąc po parku, który otacza zamek w Rokosowie. 
Z kolei na zamku w Rydzynie będziecie stąpać 
po zachwycającej sali balowej, a jeśli zdecyduje-
cie się zanocować w znajdującym się tam hotelu, 
poczujecie się jak dziedzice fortun i tytułów.

Pałac w Rogalinie, fot. Jarosław Janowski 

Zamek w Gołuchowie, fot. Łukasz Januszewski

Pałac w Dobrzycy, fot. Karol Budziński

Zamki, pałace, rezydencje



Zupełnie inny styl reprezentują wzniesione z roz-
machem, ale i z typową dla klasycyzmu harmonią 
pałace w Rogalinie, Winnej Górze, Śmiełowie 
i Dobrzycy. Każdy z nich to nie tylko bogate wnę-
trza, interesujące muzealne wystawy, ale również 
niesamowite ogrody, pełne posągów i wiekowych 
drzew. Mające ponad 700 lat rogalińskie dęby 
obrosły barwnymi legendami. Arcyciekawe opo-
wieści związane są też z pobytem Adama Mickiewi-
cza w Śmiełowie, który goszcząc w Wielkopolsce, 
równie entuzjastycznie wspierał powstańców, co  
i oddawał się salonowemu życiu.

Miejscem wyjątkowym jest wykonany w cało-
ści z drewna pałac w Antoninie. Kiedyś grywał 
w nim sam Fryderyk Chopin, o czym przypomi-
na coroczny festiwal pianistyczny. Dzisiaj obiekt 
mieści restaurację i hotel. Wyjątkowy urok drew-
nianych budowli poczujecie również w muzeum 
w Koszutach. Mieszczące się w dawnym szla-
checkim dworze muzeum zostało tak zaaranżo-
wane, jakby jego właściciele tylko na chwilę wy-
szli z domu. Jeśli jednak chcielibyście poszukać 
średniowiecznego klimatu, to na pewno nie za-
wiedzie Was gotycka Baszta Halszki na zamku  
w Szamotułach.

Pałac w Śmiełowie, fot. Dariusz Bednarek

Dwór w Koszutach, fot. Dariusz Bednarek

Pałac w Antoninie, fot. Dariusz Bednarek

Zamki, pałace, rezydencje



Zobaczyć historyczne zakątki Wielkopolski to jed-
no, ale zanurzyć się w tej historii to już zupełnie 
inne doświadczenie. Miejsca, gdzie można jej do-
tknąć, posłuchać, a czasami nawet posmakować 
sprawiają, że dawne legendy, postacie i wydarze-
nia nagle stają się nam bliskie. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie – zarówno miłośnicy multimedial-
nych ekspozycji, jak i ci, którzy ponad wszystko 
cenią sobie barwną opowieść zaprawioną nutką 
ciętego humoru.

Będąc w Poznaniu, trudno nie zacząć zwiedzania 
od wizyty w Bramie Poznania, czyli Interaktyw-
nym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Prze-
chodząc przez cztery wypełnione multimediami 
sale, poznacie dzieje poznańskiej wyspy kate-
dralnej od wczesnego średniowiecza do czasów 
współczesnych. Jeszcze dalej w przeszłość, bo 
aż po epokę rzymską, zabierze Was ekspozycja 
w kaliskim ratuszu, prezentująca historię grodu 
nad Prosną.

Dotknij historii

Poznań, Centrum Szyfrów Enigma, fot. Łukasz Gdak

Jarocin, fot. arch. Spichlerza Polskiego RockaKalisz, wnętrze ratusza, fot. arch. UM w Kaliszu



W jaki sposób zwykłym grzebieniem złamać 
wojskowe tajemnice i co łączy Juliusza Cezara 
z Thomasem Jeffersonem? Tego można dowie-
dzieć się w Centrum Szyfrów Enigma. Miejsce 
to opowiada o genialnych polskich kryptologach, 
którym udało się złamać kod maszyny szyfrują-
cej Enigma. Co więcej, zgłębicie długą drogę, 
jaką przeszła kryptologia i spróbujecie swoich sił 
w tworzeniu i łamaniu kodów.

Wielka historia działa się na salonach, a ta mała – 
w kuchni. A że nie ma kuchni wielkopolskiej bez 
pyr, nic dziwnego, że w stolicy Wielkopolski po-
wstało Muzeum Pyry. Kto by pomyślał, że dzieje 
zamorskiej bulwy mogą być tak fascynujące. Na 
deser zaś obowiązkowo rogal świętomarciński. 

W Rogalowym Muzeum Poznania poznacie do-
kładną recepturę najsłodszej wizytówki miasta – 
od wyrobu ciasta po smarowanie glancem, czyli 
lukrowanie. 

Jeśli Sztywny Pal Azji, Oddział Zamknięty czy De-
fekt Muzgó kojarzą się Wam z dobrą zabawą, to 
nie możecie ominąć Spichlerza Polskiego Ro-
-cka w Jarocinie. Zabytkowy spichlerz zbożowy 
w centrum miasta oferuje nie tylko fascynującą 
opowieść o kilku dekadach polskiej muzyki ro- 
ckowej, ale także warsztaty, koncerty oraz klima-
tyczną rockową knajpkę.

Brama Poznania, fot. Łukasz Gdak



Usłyszycie dźwięk zderzających się w bitwie topo-
rów i mieczy, odkryjecie kunszt dawnego rzemio-
sła, zobaczycie, jak nasi przodkowie żyli, odnosili 
wielkie zwycięstwa i gdzie umierali. Zapraszamy 
na przygodę po najstarszym szlaku turystyki kul-
turowej w Polsce.

Szlak Piastowski to miejsca, w których naro-
dziła się Polska. Jego centralnym punktem jest 
Gniezno – legendarna pierwsza stolica Polski. 
Kształt pradawnego grodu dostrzec można na 
Wzgórzu Lecha. Po dziś dzień króluje nad nim 
katedra gnieźnieńska, skrywająca w swym wnę-
trzu największy zabytek brązownictwa – Drzwi 
Gnieźnieńskie, nazywane przekornie przez naj-
młodszych turystów najstarszym polskim komik-
sem. Warto udać się na wycieczkę po Gnieźnie 
Traktem Królewskim w poszukiwaniu rzeźb kró-
lów i królików, rozmieszczonych przy kolejnych 
miejskich atrakcjach.

Gród Pobiedziska, fot. Jakub RybickiLąd nad Wartą, fot. Karol Budziński

Gród w Grzybowie, fot. Mirosław Jadryszak



Nie mniej ważnym grodem w państwie polskim 
był w XX wieku Poznań. Na Ostrowie Tumskim 
wznosi się katedra, w której miejsce pochówku 
znaleźli pierwsi polscy władcy. Historię polskiej 
państwowości przybliża zbudowane tuż obok no-
woczesne multimedialne muzeum – Brama Po-
znania.

Podróżując pomiędzy Gnieznem a Poznaniem, 
koniecznie odwiedźcie Gród Pobiedziska – wy-
jątkowy park rozrywki, będący rekonstrukcją pia-
stowskiego grodu. Po przejściu nad fosą przez 
grodową bramę przeniesiecie się do świata śre-
dniowiecznych machin oblężniczych. Przebrani 
za wojów możecie tu strzelać z łuku, ogromnej 
kuszy wałowej czy wielkiego trebusza miotające-
go głazami na odległość kilkudziesięciu metrów. 
Tuż obok grodu znajduje się Skansen Miniatur 
Szlaku Piastowskiego, w którym poczujecie się 
jak olbrzymy i zobaczycie w miniaturze najważ-
niejsze historyczne budowle Wielkopolski.

 
 
Jeśli urzekł Was klimat piastowskiego grodu, 
wybierzcie się także do Grzybowa, szczególnie 
w czasie odbywających się tam licznych imprez 
rekonstrukcyjnych. Przy odrobinie szczęścia mo-
żecie stać się świadkami przełomowego odkrycia, 
obserwując prowadzone nieustannie na muzeal-
nych terenach prace archeologiczne.

Grzybowski Turniej Wojów, fot. Karol Budziński

Tu zaczęła się Polska



Kolejną grodową atrakcję stanowi Rezerwat Ar-
cheologiczny na Zawodziu, obecnej dzielnicy 
Kalisza. W centrum kaliskiej starówki podziwiać 
można fragmenty dawnych murów miejskich 
z basztą Dorotką, w której dziś działa Centrum 
Baśni i Legend Kaliskich oraz Lokacji Miasta.

Obowiązkowym punktem zwiedzania jest Ostrów 
Lednicki z wyspą królów, na którą udacie się pro-
mem, by odkryć pozostałości kamiennego pałacu 
Mieszka I. Muzeum Pierwszych Piastów posiada 
ogromną kolekcję uzbrojenia z okresu średnio-
wiecza, która wydobyta została z dna jeziora Led-
nica. Fundamenty innego palatium odnajdziecie 
w miejscowości Giecz.

Początki naszego państwa to również początki 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Na Szlaku 
Piastowskim jest więc mnóstwo zabytków sa-
kralnych. Podziemia wielu kościołów i klasztorów 
skrywają pozostałości romańskich budowli, a go-
tycką architekturę zobaczyć można nie tylko we 
wspomnianych katedrach, ale też w innych świą-
tyniach i klasztorach. 

Giecz, „Dziady”, fot. Marcin DrabPalatium, Ostrów Lednicki, fot. Tadeusz LipieńKalisz, baszta Dorotka, fot. Jacek Cieślewicz



Na szczególną uwagę zasługuje pocysterski ze-
spół klasztorny w Lądzie nad Wartą z impo-
nującą 38-metrową kopułą kościoła, który można 
zwiedzać w towarzystwie mnicha przewodnika. 
Wizyta w opactwie benedyktynów w Lubiniu 
to już nie tylko zwiedzanie z mnichami. Możecie 
tu skosztować tradycyjnego, kojącego nerwy 
ziołowego likieru – benedyktynki. W pofrancisz-
kańskim zespole klasztornym w Pyzdrach war-
to odwiedzić muzeum regionalne, którego drugi 
oddział znajdziecie w tradycyjnym wielkopolskim 
domu podcieniowym na pyzdrskim rynku. 

Szlak Piastowski przebiega nie tylko przez teren 
Wielkopolski, ale też przez Kujawy. W poszukiwa-
niu najstarszej historii naszych przodków nie spo-
sób pominąć Biskupina, Mysiej Wieży w Kruszwi-
cy czy kolegiaty i romańskiej rotundy w Strzelnie.

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, które atrakcje 
Szlaku Piastowskiego odwiedzić podczas najbliż-
szej wycieczki, być może inspirację znajdziecie 
przy najstarszym znaku drogowym w Polsce – 
słupie konińskim.

Giecz, „Dziady”, fot. Marcin Drab Gniezno, posąg Lecha, fot. Sebastian Uciński



 
Niepowtarzalny zapach kilkusetletniego drewna, 
ciepłe światło migoczące w kolorowych witrażach 
i dźwięk kroków niosący się echem pod wyso-
kimi, gotyckimi sklepieniami. Zabytkowe kościoły 
Wielkopolski to nie tylko miejsca pielgrzymek, ale 
też prawdziwe skarby sztuki i architektury.

Świadkami początków chrześcijaństwa na zie-
miach polskich są dwie, mające po tysiąc lat 
historii, katedry. Gotycka katedra w Gnieźnie 
to zarazem sanktuarium św. Wojciecha. Piękna 
barokowa konfesja tego świętego znajduje się 
w centralnym punkcie ołtarza, a jego życie opo-
wiadają sceny przedstawione na Drzwiach Gnieź-
nieńskich. Podobna stylem katedra w Poznaniu 
stoi w miejscu pierwszego kościoła misyjnego 
z czasów Mieszka I. Tajemnice tamtych dni kryją 
katedralne podziemia oraz olśniewająca Złota Ka-
plica – mauzoleum pierwszych polskich władców.

 
Perłą architektury barokowej jest bazylika na 
Świętej Górze koło Gostynia, wzniesiona na 
wzór weneckiej bazyliki Santa Maria della Salute. 
Włoski sznyt dostrzeżecie też, patrząc na bogato 
zdobioną kopułę bazyliki w Trzemesznie. Wiel-
kiej klasy zabytkami baroku są zbudowane nad 
brzegiem Warty opactwo w Lądzie oraz kościół 
Wniebowzięcia NMP w Kaliszu, będący zara-
zem sanktuarium św. Józefa.

Bazylika w Trzemesznie, fot. arch. Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Drzwi gnieźnieńskie - fot. T. Siniecki - Archiwum  
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie



 
Wydaje się jednak, że atmosferę duchowości 
i wyciszenia najłatwiej znaleźć nie we wspaniałych 
bazylikach, a w małych drewnianych kościółkach. 
Wielkopolska słynie z takich budowli. Warto je od-
wiedzić, podróżując Szlakiem Kościołów Drew-
nianych wokół Puszczy Zielonka. To świetny 
pomysł na weekendową wycieczkę. 

Wyjątkowy jest też kościół św. Michała Archa-
nioła w Domachowie – najstarsza zachowana 
drewniana świątynia w Polsce. 

Oczywiście, sztuka sakralna nie kończy się na 
tak odległych czasach. Wiek XX zaowocował 
chociażby neogotyckim kościołem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Turku, fenomenalnie 
ozdobionym przez Józefa Mehoffera. Nie sposób 
nie wspomnieć o jednym z największych kościo-
łów na świecie – bazylice w Licheniu Starym, 
zbudowanej w monumentalnym i niezwykle eklek-
tycznym stylu. Kontrastem dla niej jest minimali-
styczna Brama Ryba nad jeziorem Lednica, któ-
ra co roku staje się centralnym punktem spotkań 
młodzieży katolickiej z Polski i zagranicy.

Brama Ryba, fot. Wojciech Kozłowski, www.lednica2000.pl Bazylika w Licheniu Starym, fot. Maciej Maciejewski

Kościół w Tarnowie Pałuckim, fot. Dariusz Bednarek

Drzwi gnieźnieńskie - fot. T. Siniecki - Archiwum  
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Na tropie sacrum



Kłęby dymu, świst pary i zapach maszynowego 
smaru… Podróż ciuchcią retro to doświadcze-
nie, które oddziałuje na wszystkie zmysły. Stare 
parowe pociągi z duszą spotkacie na niejednym 
kolejowym szlaku w Wielkopolsce. Od rekre-
acyjnych wąskotorówek po parowozy urucha-
miane w codziennym ruchu. Prawdziwy odjazd! 
Skarbem Wielkopolski jest Parowozownia Wol- 
sztyn, która przyciąga turystów nawet z Japonii 
czy Stanów Zjednoczonych. To jedna z ostatnich 
na świecie czynnych parowozowni. Codziennie na 
tory wyjeżdżają z niej pociągi kursujące w regular-
nym ruchu. Takim składem można przejechać się 
do Poznania i Leszna. Co więcej, w parowozowni 
na własne oczy można zobaczyć załadunek wę-
gla oraz zajrzeć do stuletnich warsztatów, gdzie 
doświadczeni majstrzy dbają o należyty stan całej 
maszynerii.

Zupełnie inny urok mają wielkopolskie wąsko-
torówki. Trasy są wprawdzie krótkie, ale często 
pokonywane w nieco leniwym tempie, dzięki cze-
mu pozwalają nacieszyć się przejażdżką. Taką 
zabawę oferuje Średzka Kolej Powiatowa. Tu-
taj wszystko jest retro: bilety, mundury kondukto-
rów, drewniane ławki w wagonach. Z pewnością 
spodoba Wam się też Wyrzyska Kolej Powiato-
wa. Różnica jest taka, że tu trasa prowadzi przede 
wszystkim wśród lasów i zielonych wzgórz, typo-
wych dla okolic Piły i doliny Noteci. Załogi pociągu 
zawsze proszą, aby nie zbierać grzybów podczas 
jazdy.

Średzka Kolej Powiatowa, fot. Marek Jankowski

Grodziska Kolej Drezynowa fot.Agata Borowiec

Wolsztyn, kolej pod parą, fot. Grzegorz Olejarz



A gdyby tak własnymi siłami wprowadzić w ruch 
pojazd szynowy? To jest możliwe na Mosińskiej 
Kolei Drezynowej, kursującej z Mosiny do sa-
mego serca Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Mosińskie drezyny wyposażono w napęd rowero-
wy, można więc spokojnie oddać się podziwianiu 
piękna krajobrazu.

W Gnieźnie mówią, że każdy miał w rodzinie ko-
lejarza. Nic dziwnego, skoro działała tam ponoć 
największa parowozownia w Europie. Dzisiaj 
z Parowozowni Gniezno nie odjeżdżają już żad-
ne pociągi, ale można ją zwiedzać i posłuchać fa-
scynujących kolejarskich opowieści. 

Stacja Wolsztyn, fot. Aleksander Żukowski
Śmigielska Kolej Wąskotorowa, fot. Dariusz Bednarek

Grodziska Kolej Drezynowa fot.Agata Borowiec

fot. Łukasz Januszewski

Magia starych kolejek



Od potężnych stalowych maszyn po precyzyjne 
mechanizmy i od śmigieł wiatraków do śmigieł 
samolotów. Stulecia rozwoju technologii i prze-
mysłu pozostawiły po sobie niezliczone sprytne 
urządzenia. Zobaczmy miejsca, gdzie ta historia 
codzienności ożywa na naszych oczach. 

Zaskakujący może wydawać się pomysł odwie-
dzenia w Wielkopolsce kopalni. A jednak to jest 
możliwe! Kopalnia soli w Kłodawie oferuje naj-
głębszą w Europie podziemną trasę turystyczną. 
Podziemne sztolnie nie przypominają żadnych 
innych w Polsce. Zamiast szalunków i wąskich 
korytarzy są tutaj ogromne podziemne kawerny 
wycięte w soli. Co więcej, kłodawska kopalnia jest 
czynna, zatem odwiedzając ją, warto uświadomić 
sobie, że prawdopodobnie stąd pochodzi sól na 
Waszym stole.

Wielkopolska zawsze słynęła ze swoich rolni-
czych tradycji. Do dziś zachowało się tu najwię-
cej młynów wiatrowych. Około 50 z nich łączy 
Wielkopolski Szlak Wiatraczny. Najciekaw-
szym przystankiem będzie Muzeum Młynarstwa 
w Osiecznej, gdzie posłuchacie wciągających 
opowieści i weźmiecie udział w warsztatach mie-
lenia mąki i pieczenia chleba. Poza wspomnia-
nym szlakiem leży wiatrak holender w Pyzdrach.  
W Muzeum Młynarstwa w Jaraczu oprócz 
zrekonstruowanego wiatraka obejrzycie w peł-
ni sprawny młyn wodny na rzece Wełnie. Jarac-
kie muzeum jest oddziałem Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie, które może się pochwalić najwięk-
szą w Polsce ekspozycją w tym zakresie, od pod-
karmiaczek ramkowych bocznych po samoloty 
rolnicze czy parowe lokomobile. Osobny pawilon 
poświęcono marce samochodów Tarpan.

Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, fot. Jakub RybickiWiatrak koźlak w Osiecznej, fot. Marek Jankowski 

Zabytki techniki



Niemałą kolekcję pojazdów posiada również Mu-
zeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Kilkana-
ście wozów strażackich robi wrażenie, a do tego 
ręczny sprzęt strażacki, hełmy i mundury. Ponoć 
każdy marzył o byciu strażakiem, a małych i du-
żych marzycieli zachwyci zjazd po prawdziwym 
strażackim ześlizgu. Miłośnicy sprzętu wojskowe-
go powinni natomiast odwiedzić Pilskie Muzeum 
Wojskowe oraz Muzeum Broni Pancernej  
w Poznaniu. W obydwu muzeach zgromadzono 
czołgi, działa samobieżne, w większości sprawne, 
a w tym ostatnim nawet pociąg pancerny.

Do poznańskiego muzeum kursuje jedna z trzech 
miejskich linii turystycznych. Dwie z nich ob-
sługują historyczne autobusy, a jedną zabytkowe 
tramwaje. Specjalne przejazdy są także urucha-
miane podczas Dni Twierdzy Poznań, kiedy dla 
zwiedzających otwierają się forty i bunkry dawnej 
pruskiej twierdzy oraz podziemne schrony z cza-
sów II wojny światowej.

Kopalnia soli w Kłodawie, fot. Travelphoto

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, fot. Jakub Rybicki



Chyba nie ma przyjemniejszego sposobu na 
odkrywanie Wielkopolski niż spróbować naszej 
kuchni – jednej z najbardziej charakterystycznych 
kuchni regionalnych w Polsce. Wbrew obiegowej 
opinii, wielkopolskie potrawy to nie tylko pyry, ale 
całe spektrum smaków i aromatów. A zatem, na 
co koniecznie musicie się skusić?

Popisowym daniem niejednej restauracji jest nie-
wątpliwie pieczona z jabłkami kaczka, poda-
wana z modrą kapustą i pyzami. Te ostatnie są 
puszyste, przygotowane z ciasta drożdżowego, 
ale bez nadzienia. Do łask wraca pieczona gę-
sina. Najlepiej spróbować jej w okolicach Konina, 
gdzie jest sztandarowym daniem lokalnej kuchni 
ochweśnickiej. Lżejszy i – co ważne – wegetariań-
ski obiad zapewnią Wam pyry z gzikiem, czyli 
gotowane ziemniaki, najczęściej w mundurkach, 
serwowane z twarogiem zmieszanym ze sznytlo-
chem (szczypiorkiem) i redyską (rzodkiewką).

Daniem zdecydowanie dla odważnych jest nato-
miast tradycyjna czernina, czyli rosół zaprawiony 
kaczą krwią, podawany z grzybami, a niekiedy 
z rodzynkami. Amatorzy lżejszych zup powinni 
rozważyć krem szparagowy (jako że Wielkopol-
ska to szparagowe zagłębie) lub popularny krem 
z korbola, czyli z dyni.

Pyry z gzikiem, fot. Piotr Piosik

Plyndze, fot. Piotr Piosik

fot. Marek Jankowski

Kaczka z pyzami, fot. Piotr Piosik



 
Smacznym dodatkiem mogą być różnego rodzaju 
kluski. Szagówki (cięte na ukos, czyli „na szagę”) 
lub szare kluchy. Do wyrobu obydwu potrzebne 
są – a jakże – pyry. Najlepiej smakują w towa-
rzystwie skwarek i gotowanej kiszonej kapusty. 
Osobnym daniem będą natomiast placki ziem-
niaczane, znane tu jako plyndze. Typowego Wiel-
kopolanina poznacie po tym, że plyndze jada na 
słodko – z cukrem.

Naszą słabością jest „słodkie”. Nawet małe miej-
scowości w Wielkopolsce mają przynajmniej jed-
ną cukiernię. Najsłodszą wizytówką Poznania 
jest rogal świętomarciński. Wypiekany z ciasta 
półfrancuskiego, nadziewany białym makiem i ba-
kaliami, udekorowany glancem (lukrem) i posie-
kanymi migdałami lub orzechami. Każdego roku 
w okolicach 11 listopada poznaniacy zjadają kil-
kaset ton tego przysmaku. Mniejszy apetyt na 
słodycze zaspokoją andruty kaliskie. Te cienkie, 
chrupiące i słodkie wafle wypieka się w Kaliszu od 
pokoleń. Już same smakują świetnie, ale można 
puścić wodze kreatywności i podać je jako ele-
ment deseru, z miodem lub lodami.

Rogale świętomarcińskie, fot. Marek JankowskiPyry z gzikiem, fot. Piotr Piosik

Kaliskie andruty, fot. Marek Jankowski

Apetyt na Wielkopolskę



Poznań, tej!
Wielkopolska to region, w którym naprawdę dużo 
się dzieje. Cały rok obfituje w różnego rodzaju wy-
darzenia, festyny i eventy artystyczne – zarówno 
te wielkie, na które ściągają goście z całego kraju, 
jak i te o lokalnym zasięgu. W tym czasie dobrze 
znane miejsca zyskują nowy charakter, a spokoj-
ne na ogół zabytki historii ożywają, przenosząc 
widzów w czasie o setki lat. Warto połączyć zwie-
dzanie Wielkopolski z udziałem w jednym z nich.

Parada Parowozów w Wolsztynie, fot. Marcin Undro

fot. Antidotum Airshow Leszno

Koncert we Wrześni, fot. Grzegorz Jóźwiak

Dni Twierdzy Poznań, fot. Marek Zakrzewski

Wydarzenia
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Poznań Ice Festival, fot. Marek Zakrzewski

Wystrzałowe Pyzdry, fot. arch. UM w Pyzdrach
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