
Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii jest położona
nad malowniczym strumieniem Kończak. Swą sławę
w kraju i za granicą zawdzięcza unikalnej możliwości
bezpośredniej obserwacji wilków. W Stacji prowadzi
się także hodowlę koników polskich i ginących ga-
tunków głuszca oraz cietrzewia. Przed wizytą prosi-
my o rezerwację terminu pod numerami tel. 61 291
3639, 61 848 7648 lub 61 848 7649.

The Experimental Station of the Department of Zoo-
logy of the Poznań University of Life Sciences in
Stobnica is placed at the picturesque Kończak stre-
am. It is known both in the country and abroad, ma-
inly for the possibility of direct wolf observation
which it offers. The Station handles also with bre-
eding of konik ponies as well as of disappearing spe-
cies of wood grouse and black grouse. Please
remember to make an appointment before your visit
at +48 61 291 3639, + 48 61 848 7648 or +48 61 848
7649.

Dla miłośników mocnych wrażeń niezapomnianym
przeżyciem będzie możliwość podziwiania miasta
z  lotu ptaka na motolotni. Dzięki Obornickiemu Sto-
warzyszeniu Lotniczemu dostępna jest oferta pod-
niebnych lotów widokowych. Przegląd Lotniczy
Aviation Revue zaliczył lądowisko w  Słonawach do
kategorii„Przyjazne lądowisko”.

An unforgettable experience for thrill amateurs will
be the possibility to admire the city from bird's eye
view, in an ultralight trike. They can try aerial scenic
flights offered by the Oborniki Aviation Society. The
"Przegląd Lotniczy – Aviation Revue" magazine has
granted the landing field in Słonawy the category of
“Friendly Landing Field”.

Wizytówką gminy Oborniki jest kryta pływalnia
z  atrakcyjną ofertą korzystania z  kąpieli przez cały
rok. Do dyspozycji jest 25 metrowy basen, mały ba-
sen dla dzieci wraz z  zjeżdżalnią, basen rekreacyjny
i  jacuzzi. Do kompleksu należy również sauna fińska,
klub fitness, gabinet masażu, salon kosmetyczny, bar,
solarium oraz klub bilardowy. Obiekt jest przyjazny
dla osób niepełnosprawnych.

The flagship of the Oborniki commune is an indoor
swimming pool with an attractive swimming offer
for the whole year. A  25-meter swimming pool,
small swimming-pool with a slide for children, recre-
ational pool and a  hot tub are at the visitors' dispo-
sal. The complex includes also a  Finnish sauna,
fitness club, massage salon, beauty salon, bar, sola-
rium and billiards club. The facility is disabled frien-
dly.

Rynek w Obornikach powstał w XIII wieku wokół śre-
dniowiecznego placu targowego, który leżał przy po-
pularnym trakcie handlowym (dzisiejsza ulica Armii
Poznań od mostu ku północy). Do dziś Rynek zacho-
wał swoją wielkość i  pierwotny kształt, choć obecna
zabudowa pochodzi z  XIX i  XX wieku. W  centralnym
punkcie mieści się, powstały w  2005 roku, pomnik
Jana Pawła II. Atrakcją dla najmłodszych jest kamien-
na fontanna. Około 500 m na zachód od rynku, przy
ul. Czarnkowskiej znajduje się jednonawowy kościół
szachulcowy pw. św. Krzyża zbudowany w 1766 r.

The city market in Oborniki has its beginnings in the
13th century when it was formed around the medie-
val market yard, located nearby a popular trade rout
(today it is the Armii Poznań street, from the bridge
towards north). The size and original shape of the
market have been retained to this day, although the
present buildings date from the 19th and 20th cen-
turies. In the central point of the market you will find
a monument of John Paul II, created in 2005. And the
youngest visitors will surely be amused with the sto-
ne fountain. There is also an interesting, half-timbe-
red, single-nave church, the Holy Cross church, built
in 1766, located at Czarnkowska street, about 500 m
to the west of the market.

Tor motocrossowy w Obornikach jest jedynym takim
obiektem w  regionie. Powstał on po przeprowadze-
niu rewitalizacji na terenie dawnej kopalni kruszyw,
co czyni go unikatowym w  skali kraju. Obornicki tor
jest obecnie jednym z  najbardziej widowiskowych
i najpiękniej położonych w Polsce. Obiekt ten znako-
micie nadaje się do uprawiania sportów motoro-
wych, rowerowych i samochodowych (typu off-road)
zarówno w  zakresie wyczynowym, jak i  amatorskim.
Trasa przebiega w niecce wyrobiska i w dolinie rzeki
Warty, a  widownia toru usytuowana jest na natural-
nej skarpie.

The motocross track in Oborniki is the only facility of
this type in the region. It was created in the premises
of an old aggregates mine after its redeveloping,
which makes it a unique motocross track on the na-
tional scale. The track in Oborniki is currently one of
the most spectacular and the most beautifully loca-
ted tracks in Poland. It is perfectly suitable for motor,
bicycle and car sports (off-road type), both for pros
and amateurs. The route runs in the excavation and
through the valley of the Warta river, and the audito-
rium is situated on a natural slope.

Miejscowość powstała w  1905 r. Znajduje się tu sze-
reg budynków z wysokimi dachami zbudowanymi na
wzór dawnych, XIX-wiecznych gospodarstw w  lan-
dach niemieckich.

The village has its beginnings in the year 1905. You
will find buildings with high roofs here, constructed
on the pattern of the old 19th century households of
the German states.

Modrzewiowy kościół ze zmieniającymi się obrazami
przy ołtarzu, zbudowany dzięki fundacji cysterek. Na
szczycie dachu umieszczono tabliczkę z  blaszanym
hełmem i chorągiewką, na której wytłoczono rok po-
wstania kościoła – 1736.

A church constructed of larch wood, with alternating
paintings at the altar. It was constructed thanks to
the efforts of the Cistercian nuns’ foundation. There is
a plate placed at the top of the roof, with a tin spire-
steeple and a  small flag and the embossed date of
the church creation – 1736.

Nowoczesny budynek Parku Wodnego OCTOPUS.
Obok pływalni w obiekcie mieści się bowling, restau-
racja oraz bogato wyposażone studio konferencyjno-
biznesowe. W  sąsiedztwie Parku Wodnego usytu-
owana jest hala sportowo-widowiskowa Gminnego
Ośrodka Sportu, która przystosowana jest do gry
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i halową piłkę
nożną oraz nowo wybudowany budynek Centrum
Kultury.

A  modern building of the OCTOPUS Water Park. The
complex includes also a bowling alley, restaurant, as
well as a  fully equipped conference-business studio.
In the neighbourhood of the Water Park you will find
a  sports and entertainment hall of the Communal
Sports Centre which is suitable for playing basket-
ball, volleyball, team handball and indoor soccer, as
well as a  newly constructed building of the Culture
Centre.

Miejsce urodzin Wojciecha Bogusławskiego, Ojca Pol-
skiego Teatru. W Glinnie, w miejscu gdzie stał rodzin-
ny dworek Bogusławskiego znajduje się
upamiętniająca go tablica oraz urna z ziemią z miej-
sca jego pochówku. Wjazd rowerzystów na teren po-
ligonu w  weekendy zgodnie z  regulaminem
dostępnym na: www.portal.suchylas.pl/images/sto-
ries/wydarzenia/2010/Regulamin_poligonu.pdf

The birth place of Wojciech Bogusławski, the Father
of Polish Theatre. In Glinno, in the place where the
family manor house of Bogusławski stood, you will
find a  commemorating board and the urn with the
soil form his interment place. The entry of bicycles to
the area of the military training ground at weekends
according to the regulations available at:
www.portal.suchylas.pl/images/stories/wydarzenia/
2010/Regulamin_poligonu.pdf

Ruiny późnogotyckiego kościoła na terenie poligonu
wojskowego. Ludność wsi Chojnica została wysiedlo-
na w  czasie II wojny światowej, gdy Niemcy posze-
rzali teren poligonu. Do dziś z  całej miejscowości
ostały się tylko ruiny kościoła. Ruiny często są ekspo-
nowane w filmach, np. w „Ogniem i mieczem”. Wjazd
rowerzystów na teren poligonu w  weekendy zgod-
nie z  regulaminem dostępnym na: www.portal.
suchylas.pl/images/stories/wydarzenia/2010/Regulamin
_poligonu.pdf

The ruins of the late Gothic church in the area of the
military training ground. The people of the Chojnica
village had been displaced during the Second World
War, when the Germans were extending the training
area. From the entire village only the church ruins
withstood to this day. The ruins are very often expo-
sed in films, like in “With Fire and Sword” (the film
adaptation of the novel of the renowned Polish no-
velist, Henryk Sienkiewicz). The entry of bicycles to
the area of the military training ground at weekends
according to the regulations available at: www.por-
tal.suchylas.pl/images/stories/wydarzenia/2010/Re-
gulamin_poligonu.pdf

Owińska stanowią niemal w całości chroniony zespół
zabytkowy, na który składają się: kościół p.w. św. Ja-
na Chrzciciela, klasztor pocysterski oraz zabudowa-
nia pałacowe i  folwarczne. Zespół poklasztorny
założony został w XIII wieku, a przebudowany całko-
wicie w I poł. XVIII wieku przez włoskich architektów
Jana Cateazziego i  Pompeo Ferrariego. Obecnie za-
budowania te zajmuje Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Możliwość
grupowego zwiedzania po uprzednim kontakcie te-
lefonicznym pod numerem telefonu 61 812 0486 lub
61 812 6737.

The village Owińska constitutes nearly entirely a pro-
tected historic complex which includes: the John the
Baptist church, a  former Cistercian monastery, as
well as palace and manor buildings. The former mo-
nastery complex was founded in the 13th century
and reconstructed entirely in the first half of the 18th
century by Italian architects, Giovanni Catenazzi and
Pompeo Ferrari. Currently the building complex is
occupied by the School and Educational Centre for
Blind Children. Group touring possible after prior
phone contact at +48 61 812 0486 or +48 61 812 6737.

Na skraju Owińsk, tuż nad Wartą, za zabudowaniami
klasztoru rośnie okazały, wiekowy dąb o  obwodzie
ponad 770  cm. Według legendy drzewo kazał posa-
dzić król Władysław Jagiełło na pamiątkę nawrócenia
Litwy i  pobicia Krzyżaków pod Grunwaldem. Obec-
nie „Bartek” liczy sobie ponad 600 lat. Podziwiał go
cesarz Napoleon w  1806 r., gdy przejeżdżał przez
Owińska.

At the border of Owińska, right by the Warta river
and behind the monastery buildings grows a magni-
ficent, aged oak, whose girth amounts to over
770  cm. According to the legend the tree was plan-
ted on the order of the king Władysław Jagiełło in la-
sting memory of the conversion of Lithuania and of
defeating the Teutonic Knights in the Battle of Grun-
wald. Right now “Bartek” is over 600 years old. It was
admired by the Emperor Napoleon in 1806, when he
drove through Owińska.

Otwarte kąpielisko urządzone w  konwencji egzotycz-
nej plaży o  powierzchni ponad 1500 m2 z  palmami
i  trzcinowymi daszkami. Posiada brodzik dla dzieci,
pływający pomost, wypożyczalnię sprzętu wodnego,
boisko do siatkówki plażowej, barek i  lodziarnię.
W  pobliżu znajduje się parking. Nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się od godz. 10:00 do 18:00 czuwają
ratownicy.

An open bathing site organized in the convention of
exotic beach with the area of over 1500 m2, with
palms and reed canopies. It is equipped with a  wa-
ding pool for children, floating jetty, water equipment
rental, beach volleyball field, bar and an ice-cream
shop. Nearby there is a  parking space. Between 10
a.m. and 6 p.m. the bathers are guarded by lifeguards.

Stanica to nie tylko zatoka dla kajaków, ale i plaża na
brzegu Warty. Naturalne wydmowe ukształtowanie
terenu zostało przeznaczone na „grajdoły” plażowe.
Można tu zagrać w kometkę i siatkówkę plażową lub
pojeździć rowerem po ścieżkach. Przygotowano dwa
stoiska grillowe, wygodne ławy i stoły oraz zadaszo-
ne drewniane wiaty.

The marina is not only a kayak bay but also a beach
at the Warta river bank. The land of a  natural dune
form has been devoted for sunbathing “pits”. You can
play badminton and volleyball here or ride a bike on
the bike trails. There are two grill stands, comfortable
benches and tables, as well as roofed wooden shel-
ters.

Dziewicza Góra to jedno z  najwyższych wzniesień
okolic Poznania (143 m n.p.m). Swoją nazwę (Dziew-
cza Góra) zawdzięcza dawnym właścicielkom tego
terenu – siostrom cysterkom. Obszar słynie z bogac-
twa roślin: leśnych, łąkowych, stepowych, a  nawet
górskich. Z  wieży obserwacyjnej na szczycie góry
można podziwiać panoramę Poznania oraz lasów
i  wzgórz Puszczy Zielonki. Informacji o  godzinach
otwarcia: tel. 509 570 764.

Dziwicza Góra is one the highest elevations in the
neighbourhood of Poznań (143 m above sea level). It
took its name (“the Virgin Mountain”) from the old
owners of this land – Cistercian nuns. The area is fa-
mous for the plenitude of plants: forest, meadow,
steppe and even mountain flora. The observation to-
wer at the top of the hill offers the opportunity to
admire the panorama of Poznań as well as of the fo-
rests and hills of Puszcza Zielonka forest. Information
on the opening hours: tel. +48 509 570 764.

Kościół katolicki wybudowany na przełomie XV i XVI
w. w stylu późnogotyckim. Obrazy ołtarzowe Św. Ja-
kuba oraz Madonny (ołtarz boczny) pochodzą z XVIII
w. W  okresach świątecznych obrazy przyozdabiane
są w sukienki ze srebra. Obiekt znajduje się na Szlaku
Św. Jakuba.

A catholic church constructed at the turn of the 15th
and 16th centuries in the late Gothic style. Altar pa-
intings of St. James and Madonna (side altar) are da-
ted for the 18th century. During the holiday times
the paintings are decorated with silver covers. The
church is situated on the Way of St. James.

Rezerwat florystyczny powołany dla ochrony nielicz-
nych w Wielkopolsce stanowisk Śnieżycy Białej (rośliny
spotykanej w Sudetach). Rezerwat jest oblegany przez
turystów na przełomie lutego i  marca, kiedy kwitnąca
śnieżyca zapowiada wiosnę i  tworzy z  kwiatów prze-
piękny biały dywan.

A nature reserve founded for the purpose of protection
of the few stands of the spring snowflake (a plant found
in the Sudety mountains) in the Wielkopolska region.
Tourists visit the reserve massively at the turn of Febru-
ary and March to watch the blooming snowflake, the
harbinger of spring, creating beautiful flowery carpets.

Kościół drewniany z 1623 r., jednonawowy, z nieco węż-
szym prezbiterium. Wyposażenie wnętrza pochodzi
z XVII i XVIII w. Obok znajduje się drewniana dzwonnica
z pocz. XX w. i szachulcowa plebania z XIX w. W kościele
organizowane są letnie festiwale muzyczne„Musica sa-
cra –musica profana”.

A  single-nave, wooden church from 1623 with a  bit
narrower chancel. The interior is dated for the 17th and
18th centuries. Next to the church there is a  wooden
bell tower from the beginning of the 20th century and
a half-timbered presbytery from the 19th century. The
summer music festivals, “Musica sacra – musica pro-
fana”are organized in the church.

Malownicza wieś o  znacznych walorach krajobrazo-
wych (las i Jez. Wojnowskie, odrestaurowany park i pa-
łac z  XIX w.). W  zachodniej części wsi znajduje się
drewniana kaplica św. Jana Chrzciciela. Przy drodze do
Łopuchowa ciągnie się aleja lipowa, mająca ok. 1,5 ki-
lometrów długości.

A  picturesque village with considerable landscape va-
lues (forest and Wojnowo Lake, restored park and pa-
lace from the 19th century). In the west part of the
village there is a  wooden chapel of St. John the Bap-
tist. A linden boulevard stretches along the road to Ło-
puchowo for about 1.5 km.

Arboretum z  licznymi stanowiskami znajduje się w sa-
mym sercu Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”
w  miejscowości Zielonka. W  pobliżu znajduje się duży
parking leśny z placem zabaw oraz ścieżką dydaktycz-
ną„Zbiorowiska roślinne wokół Jeziora Zielonka”.

The very heart of the natural landscape park “Puszcza
Zielonka” in the village of Zielonka conceals an arbore-
tum with numerous stands. Nearby you will find a lar-
ge forest parking space with a  playground and an
educational trail “Plant communities around the Zie-
lonka Lake”.

Wybudowany w  1737 r. o  drewnianej konstrukcji sza-
chulcowej z  dwoma wieżami zwieńczonymi blaszany-
mi barokowymi hełmami z  latarniami. Wnętrze ko-
ścioła posiada barokowo–rokokowy wystrój. Niedaw-
no zakończono kapitalny remont świątyni.

Built in 1737. It has a wooden, half-timbered structure
and two towers surmounted by baroque spire-ste-
eples with lanterns. The interior decoration is of a  ba-
roque-rococo character. The church has recently been
refurbished.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany
w 1626 r. o drewnianej, modrzewiowej konstrukcji zrę-
bowej. Wzniesiony został z  inicjatywy podkomorzego
Andrzeja Reja ze Skoków, wnuka słynnego, renesanso-
wego polskiego pisarza Mikołaja Reja. Kościół do 1945
roku był świątynią ewangelicką. Wnętrze zdobi baro-
kowy ołtarz przeniesiony z kolegiaty kruszwickiej.

Church of the Most Sacred Heart of Jesus was built in
1626, with a  wooden, larch log structure. It was con-
structed on the initiative of chamberlain Andrzej Rej
from Skoki, the grandson of Mikołaj Rej, the famous
Polish Renaissance author. Up to 1945 the church was
an Evangelical temple. The interior is graced by the al-
tar moved from the collegiate church in Kruszwica.

Zbudowany w  latach 1780-82. Posiada konstrukcję
drewnianą z wieżą zwieńczoną blaszanym barokowym
hełmem z latarnią. W ołtarzu głównym znajduje się lu-
dowy krucyfiks z XVII w.

Constructed in 1780-82. It has a wooden structure with
a baroque tin spire-steeple with lantern. The main altar
contains a folk-art crucifix from the 17th century.

Kościół Św. Michała Archanioła o drewnianej konstruk-
cji zrębowej powstał w 1754 r. Wnętrze w stylu baroko-
wo - rokokowym z końca XVIII w. Na uwagę zasługuje
belka tęczowa z gotyckim krucyfiksem z pierwszej po-
łowy XV w.

Church of St. Michael the Archangel was founded in
1754 and has a  wooden, log structure. The interior is
kept in baroque-rococo style from the end of the 18th
century. The rood beam with a Gothic crucifix from the
first half of the 15th Century deserves attention.

Zbudowany około 1860 roku dla Anastazego Radoń-
skiego. Po ostatecznej rozbudowie w  1890 roku rezy-
dencja otrzymała kształt romantycznego zamku,
usytuowanego w  malowniczym parku krajobrazowym
o  powierzchni 5  ha założonym w  połowie XIX w. Przy
pałacu zachowała się klasycystyczna oficyna i zabudo-
wania folwarczne.

Built in about 1860 for Anastazy Radoński. After a final
expansion in 1890 the residence ended up in a  shape
of a  romantic castle, situated in a  picturesque natural
landscape park with the area of 5 ha, which was foun-
ded in the mid-19th century. A classical outhouse and
manor buildings have survived by the palace.

Drewniana świątynia powstała w  1881 r. Wewnątrz
znajduje się późnogotycka figura Matki Boskiej, a w oł-
tarzu głównym obraz Matki Bożej zwanej Panią z Wy-
spy. Tradycja ustna trwająca do dziś podaje, że obraz
NMP w  wizerunku Pani z Wyspy u  zarania parafii wę-
glewskiej przybył ze świątyni lub kaplicy na wyspie
Ostrów Lednicki. Kilka lat temu kościół został gruntow-
nie odnowiony i dzisiaj robi wspaniałe wrażenie.

The wooden temple was created in 1881. There is a la-
te-Gothic statue of Mother of God inside and the main
altar is graced with a  painting of the Mother of God
called Our Lady from Island. The oral tradition rema-
ining to this day says that the painting of the Virgin
Mary in the apparition of Our Lady from Island came
to the Węglewo parish at its very beginning from
a  temple or a  chapel on the Lednica Cathedral Island.
A few years ago the church was completely renovated
and makes a splendid impression today.

Kościół Św. Michała Archanioła powstał na przełomie
XIII i XIV wieku i należy do najstarszych kościołów go-
tyckich w Wielkopolsce. Na uwagę zasługuje obraz św.
Michała Archanioła z 1621 r. oraz rzeźby Matki Boskiej
Bolesnej z  II połowy XV w. Na zewnętrznych murach
kościoła znajduje się ponad 1000 zagadkowych doł-
ków, które powstały prawdopodobnie w XIV-XVI wieku
podczas używania tzw. świdrów ogniowych do rytual-
nego krzesania ognia w  trakcie wielkosobotnich ob-
rzędów.

It was founded at the turn of the 13th and 14th centu-
ries and belongs to the oldest Gothic churches in the
Wielkopolska region. Special attention is deserved by
the painting of St. Michael the Archangel from 1621 as
well as by the sculptures of Our Lady of Sorrows from
the second half of the 15th century. The external walls
of the church reveal over a  thousand mysterious pits,
which probably were created between 14th and 16th
century while using the so-called bow drills to strike ri-
tual fire during the rites of Holy Saturday.

Trasa prowadzi przez ciekawy krajobrazowo obszar La-
sów Czerniejewskich otaczających śródleśne jeziorka, po-
łączone rzeką Cybiną. Rozpoczyna się i  kończy we wsi
Jezierce, zataczając pętlę wokół Jezior Babskich. Punktem
startowym i końcowym jest ogrodzony teren w centrum
wsi, wyposażony w  wigwam z  ławkami, stołami oraz
miejscem na palenisko. Ścieżkę podzielono na dwa etapy:
pętla krótsza (2,5 km) oraz dłuższa (3,7 km).

The trail leads through the interesting landscapes of
the Czerniejewskie Forests which surround the forest
lakes connected with each other by the Cybina river. It
begins and ends in the Jezierce village, forming a loop
around the Babskie Lakes. The starting and ending po-
int is the fenced area in the centre of the village. It is
equipped with a  wigwam with benches, tables and
a fire-place. The trail is divided into two loops: a shor-
ter loop (2.5 km) and a longer one (3.7 km).

W Skansenie znajduje się obecnie ponad 100 miniatur
budowli Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski, wykona-
nych w skali 1:20 z  trwałych tworzyw, a niektóre frag-

menty zrealizowane są z materiałów identycznych, jak
obiekty oryginalne. Makiety przedstawiają najbardziej
reprezentatywne obiekty dla naszego regionu,  m.in.
ratusze, pałace, kościoły, grody, itp. Są one wierną ko-
pią oryginałów z zachowaniem wszystkich detali.

The museum has collected over 100 miniatures of buil-
dings of the Piast Way and Wielkopolska Region, which
are constructed in the 1:20 scale and are made of du-
rable materials. Some fragments are built of materials
identical with the original ones. The scale models pre-
sent the most representative objects of our region,
among others town halls, palaces, churches, fortified
settlements etc. They are exact replicas of the originals
with all details.

W XIX-wiecznym uzarzewskim pałacu o neorenesanso-
wych elewacjach znajduje się Muzeum Środowiska
Przyrodniczego i  Łowiectwa. Zgromadzone tu ekspo-
naty przyrodnicze, trofea i  akcesoria myśliwskie oraz
dzieła sztuki obrazują różnorodność fauny wielkopol-
skiej oraz bogate na tym terenie tradycje łowieckie.
Można tu obejrzeć m.in. kości zwierząt wymarłych lub
obecnie w  Wielkopolsce niewystępujących (np. tura
i niedźwiedzia), a także broń myśliwską.

In the Uzarzewo palace from the 19th century, with
neo-Renaissance elevations, the Museum of Natural
Environment and Hunting is located. The collected na-
tural exhibits, trophies and hunting accessories as well
as artworks reflect the great variety of the regional
fauna of Wielkopolska as well as great hunting tradi-
tions of this area. You may watch here such exhibits as
bones of extinct animals or such that are no more fo-
und in Wielkopolska (e.g. aurochs and bear) as well as
hunting weapons.

Park linowy to system platform i  przeszkód linowych
zainstalowanych na drzewach. Wśród nich jest most
tyrolski, kładki, zjazdy ukośną liną, przejścia po wiszą-
cych kłodach i belkach, pętle, siatki itp. Cascader Park
posiada dwie trasy dla dorosłych (łatwiejsza i trudniej-
sza) oraz trasę dziecięcą. Wszystkie trasy kończą się
tzw. „zjazdem tyrolskim”, a  jeden z  nich mierzy aż 60
metrów.

A  rope course park is a  system of platforms and rope
obstacles installed on trees. They include a Tyrolean ro-
pe bridge, footbridges, balancing beams and logs, lo-
ops, nets etc. The park offers two routes for adults
(easier and harder one) and a children route. All routes
end up with a zip-line, one of which is 60 m long!

Drewniany kościół z zakrystią z XVII w. i XVIII-wieczną
wieżą. Do północnej nawy przylega murowana kaplica
grobowa w stylu podhalańskim rodziny Cieszkowskich
zbudowana ok. 1870 r. W  środku znajduje się  m.in.
neoklasycystyczny pomnik grobowy filozofa Augusta
Cieszkowskiego dłuta Antoniego Madejskiego i drzwia-
mi z brązu według projektu Teofila Lenartowicza.

A wooden church with a chancel from the 17th centu-
ry and with a  tower dated for the 18th century. The
north nave borders with a brick funerary chapel in the
style of the Cieszkowski family from Podhale. It was
built around the year 1870. Inside, there is among
others a neoclassical funerary monument of the philo-
sopher August Cieszkowski made by Antoni Madejski
and a bronze door according to the design of Teofil Le-
nartowicz.

Kompleks obejmuje trzy pełnowymiarowe boiska do
piłki nożnej, halę sportową, krytą pływalnię i sztuczne
lodowisko. W pływalni„Wodny Raj” czekają baseny róż-
nej wielkości: sportowy, rekreacyjny ze sztuczną rzeką
i kaskadą wodną, brodzik dla dzieci oraz dwie zjeżdżal-
nie po 90  m długości każda. W  obiekcie znajduje się
kawiarenka, zespół odnowy biologicznej z  salą ćwi-
czeń kondycyjnych, solarium, pomieszczeniem do ma-
sażu oraz sauną, kręgielnia, a zimą lodowisko.

The complex includes three full-size soccer fields,
sports hall, indoor swimming-pool and an artificial ice-
skating rink. The "Wodny Raj" swimming-pool offers
pools of different sizes: sports pool, recreational pool
with an artificial river and a water cascade, wading po-
ol for children and two slides of 90 m each. The com-
plex offers also a  possibility to visit a  café, athletic
renewal complex with a general fitness hall, solarium,
massage room and sauna or a  bowling alley and an
ice-skate rink (in winter).

Największe w  Europie plenerowe muzeum etnogra-
ficzne poświęcone historii pszczelarstwa i  bartnictwa.
Zgromadzono w  nim unikatową kolekcję uli liczącą
ponad 230 obiektów, od barci leśnych, uli figuralnych
i architektonicznych do uli skrzynkowych. Najstarszy ul
liczy ok. 700 lat. Jest to kłoda wyłowiona z  Bugu, za-
chowana w  doskonałym stanie dzięki przesyceniu ki-
tem pszczelim. Większość uli zamieszkana jest przez
pszczoły.

The biggest open-air ethnographic museum in Europe
devoted to the history of bee-keeping and forest bee-
keeping art. The museum has a unique hive collection
with over 230 items, from tree hives, figure-shaped hi-
ves (hives sculptured in human shapes) and architec-
tural hives (hives sculptured in buildings shapes) to
box hives. The oldest hive is about 700 years old. It is
a log fished out from the Bug river, preserved in a per-
fect condition thanks to the natural impregnation with
propolis. Most of the hives is occupied by bees.

Centrum„OAZA” to obiekt zaprojektowany według naj-
lepszych standardów. Do dyspozycji miłośników pły-
wania oddane zostały dwa baseny, zjeżdżalnie
i  jacuzzi. Miłośników fitness zapraszamy na różnorod-
ne zajęcia aerobowe (m.in. Pilates i  Step) oraz nowo-
czesną siłownię. Hala sportowa umożliwia grę
w halową piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siat-
kówkę oraz uprawianie innych dyscyplin. ,,OAZA” to
miejsce wydarzeń sportowych i kulturalnych.

The “OAZA” centre is a  facility designed in accordance
with the best standards. The swimming amateurs have
at their disposal two swimming pools, slides and a ja-
cuzzi. And the fitness lovers are welcomed to take part
in various aerobic exercises (e.g. Pilates and Step) or to
visit our gym. The sports hall allows to play indoor soc-
cer, team handball, basketball and volleyball, as well as
to exercise other sports disciplines. “OAZA” is also a ve-
nue of sports and cultural events.

Wzniesiony w 1437 roku z fundacji możnego rodu Gór-
ków. Wewnątrz znajdziemy trzy późnorenesansowe
płyty nagrobne Górków z  XVI w., a  także alabastrowy
nagrobek Teofili z  Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
(popularnej „Białej Damy” czyli ducha nawiedzającego
Zamek w  Kórniku) z  XVIII w. W  podziemiach kościoła
mieszczą się krypty Działyńskich i Zamoyskich.

Erected in 1437 thanks to the foundation of the po-
werful family of Górek. Inside, you will find three late
Renaissance tombstones from the Górek graves from
the 16th century as well as an alabaster tombstone of
Teofilia Szołdrska-Potulicka née Działyńska (the popu-
lar White Lady, the ghost haunting the Kórnik castle)
from the 18th century. The church vault contains
crypts of the Działyński and Zamoyski families.

Symbol i  największa atrakcja miasta. Wybudowany
w  XV wieku jako rezydencja możnego rodu Górków.
Dzisiejszy neogotycki zamek o wyglądzie i charakterze
nawiązującym do budowli obronnych to XIX-wieczne
dzieło Tytusa Działyńskiego. W  Zamku mieści się dziś
muzeum oraz Biblioteka Kórnicka, założona w  1828 r.
Biblioteka jest dziś jedną z  pięciu największych tego
typu placówek w  Polsce, a  jej zbiory obejmują: około
400 tys. woluminów, w tym ponad 30 tys. starych dru-
ków i 14 tys. rękopisów.

The town's symbol and greatest attraction. Construc-
ted in the 15th century as a residence of the powerful
family of Górek. Today's neo-Gothic castle is a  19th
century work of Tytus Działyński and brings to mind
fortifications. Today the castle is the home for a  mu-
seum and the Kórnik Library, founded in 1828. The li-
brary is nowadays one of the five biggest facilities of
the type in Poland, and its collection includes about
400 thousand volumes including over 30 thousand old
prints and 14 thousand manuscripts.

Jest jednym z największych w Europie Środkowej par-
ków dendrologicznych. Liczy około 3  tys. gatunków
i odmian drzew i krzewów, często o imponujących roz-
miarach. Najstarsze rosnące drzewa to około 300-let-

nie lipy drobnolistne. W jednym z najstarszych budyn-
ków parkowych mieści się Muzeum Dendrologiczne.

It is one of Central Europe's biggest dendrological
parks. It contains about 3 thousand species and varie-
ties of trees and shrubs, very often of impressing sizes.
The oldest growing trees here are the small-leaved lin-
dens which are about 300 years old. A  Dendrological
Museum is located in one of the oldest park buildings.

Ścieżka ta rozpoczyna się przy drodze biegnącej ze
Świątnik do Niesłabina we wsi Czmoniec i  biegnie
przez kompleksy leśne, obszary łąk nadrzecznych
z  szypułkowymi dębami, skąd rozciąga się niepowta-
rzalny widok na występujące tam starorzecze Warty,
oraz jej naturalne rozlewisko. Najmłodsi powinni wy-
brać najkrótszy szlak żółty, nieco dłuższy jest szlak zie-
lony, najdłuższy szlak czerwony (4 km).

The trail begins at the road from Świątniki to Niesłabi-
no lying in the Czmoniec village and leads through
a forest complex, river meadow areas with peduncula-
te oaks. It reveals a magnificent sight to the oxbow la-
ke of Warta river and its natural broads. The youngest
visitors should take the shortest yellow trail. The green
one is a big longer and the red trail is the longest one
(4 km).

Późnogotycki kościół Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej uchodzi za najcenniejszy obiekt sakral-
ny ziemi śremskiej. Budowę fary rozpoczęto po lokacji
miasta na prawym brzegu Warty w 1393 r. Prace zosta-
ły ukończone pod koniec XV wieku. Wnętrze wyposa-
żone jest w stylu barokowym i późniejszym. Malowidła
ścienne, ze względu na swoje wartości historyczne, ar-
tystyczne i  naukowe zostały wpisane do rejestru za-
bytków.

Late Gothic church of Queen Assumed Into Heaven is
considered to be the most valuable sacred structure of
the Śrem land. The construction of the parish church
began after the city was founded on the right bank of
the Warta river in 1393. The construction works were
finished at the end of the 15th century. The interior is
kept in baroque and later style. The wall paintings ha-
ve been entered into the monuments register as they
are historically, artistically and scientifically very valu-
able.

Spacerowa trasa turystyczna to dwugodzinna senty-
mentalna wycieczka po prawobrzeżnej części miasta.
Szlak przebiega przez 14 miejsc związanych z  historią
Śremu, które przyczyniły się do jego rozwoju oraz dzi-
siejszego kształtu. Na trasie zobaczymy  m.in. budynek
gimnazjum i  liceum z  ponad 150-letnią tradycją, ze-
spół poklasztorny Franciszkanów, pomnik Dobosza czy
Pumpenplatz z  latarnią gazową i  pomnikiem dziew-
czynki z  zapałkami. Każdy obiekt na szlaku oznaczony
jest tablicą informacyjną.

This walking tourist trail is a two-hour sentimental to-
ur through the right-bank part of the town. The trail
leads through 14 sites important for the town's histo-
ry, which contributed to its development and current
shape. You will see on the trail among others the buil-
dings of secondary schools of over 150 years of tradi-
tion, a  former monastery complex of Franciscans,
monument of the Drummer (a  homage to the Great
Poland Uprising Insurgents 1918-1919) or Pumpen-
platz with a gas lanterns and the monument of the Lit-
tle Match Girl. Each item on the trail is marked with an
informational plate.

Trasa spacerowo – rowerowa nad Wartą o  długości
około 1  km, odnowiona w  2009 roku, przywróciła hi-
storię dawnego duktu spacerowego śremian. Przy pro-
menadzie ustawiono dwie ławeczki, na których zasia-
dają sławni śremianie: Heliodor Święcicki – założyciel
i pierwszy rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w  Poznaniu oraz ks.  Piotr Wawrzyniak – twórca spół-
dzielczości bankowej i wielki organicznik. Podczas spa-
ceru promenadą miłośnicy przyrody mijają 12 pom-
ników przyrody: 6 jesionów wyniosłych i  6 olch czar-
nych, które noszą najpopularniejsze polskie imiona.

A  walking and cycling tour along the Warta river of
about 1 km. It was restored in 2009 and brought back
the tradition of the old walking track of the Śrem
dwellers. There are two benches at the trail, where fa-
mous town dwellers settle down: Heliodor Święcicki,
the founder and first rector to the Adam Mickiewicz
University and priest Piotr Wawrzyniak, the creator of
banking cooperatives and great community activist.
While walking along the promenade the nature ama-
teurs will encounter 12 nature monuments. 6 common
ashes and 6 black alders which bear the most popular
Polish names.

Wieża ciśnień o  wysokości 43,7  m to najbardziej roz-
poznawalny symbol Śremu. Powstała wg projektu Ksa-
werego Geislera w  1909 roku. Nocą pięknie oświe-
tlona, usytuowana niedaleko promenady, często sta-
nowi cel spacerujących promenadą wzdłuż Warty.
Wcześniej w tym miejscu do XVII wieku stał kościół św.
Mikołaja, który był pierwszą świątynią w mieście. Wie-
ża posiada punkt widokowy.

The 43.7 m high water tower is the most recognizable
symbol of Śrem. It was created according to the design
of Ksawery Geisler in 1909. It is beautifully illuminated
by night and lies nearby the promenade. It is often the
destination of the strollers, walking along the Warta ri-
ver. Earlier, up to the 17th century, this place was occu-
pied by the St. Nicholas church, which was the first
temple in the town. The tower has a  landscape vie-
wing point.

Jezioro wraz z  plażą jest chętnie odwiedzanym miej-
scem podczas letnich upałów przez mieszkańców Śre-
mu i turystów. Rozbudowana infrastruktura przy plaży
miejskiej pozwala na aktywne spędzanie wolnego cza-
su. Do dyspozycji odpoczywających przygotowano
boiska do gry, otwartą siłownię, plac zabaw dla dzieci
i  letnie ogródki. W  bezpośrednim sąsiedztwie plaży
znajduje się przystań żeglarska. Plaża i  przystań są
miejscami organizacji wielu imprez rekreacyjnych
i sportowych.

The lake with a beach is often visited both by tourists
and Śrem dwellers during the summer heats. Develo-
ped facilities at the town beach allow to spend actively
your free time. The visitors may avail themselves of the
play fields, open gym, playing ground for children and
summer gardens. There is a marina directly by the be-
ach. The beach and marina are the venues for many re-
creational and sports events.

Późnobarokowo-klasycystyczna rezydencja w  kształcie
podkowy. Znajdujące się tu muzeum prezentuje histo-
rię rodu Raczyńskich i  pałacu oraz wnętrza pałacowe
z  XVIII i  XIX w. Ekspozycja obejmuje również powo-
zownię i  Galerię Malarstwa z  obrazami Jana Matejki,
Józefa Chełmońskiego czy Jacka Malczewskiego.
W  pobliskim parku odnajdziemy największe w  Polsce
i  jedno z  największych w  Europie skupisko dębów,
obejmujące około 1435 drzew, o  obwodzie do 9  m.
Wiele okazów liczy kilkaset lat. Najpopularniejszą gru-
pą są trzy rosnące w parku przypałacowym dęby, któ-
rym nadano imiona legendarnych braci słowiańskich –
Czecha, Lecha i Rusa, o obwodach 6,70, 7,29 i  9,0 m.
W  pobliżu kościół św. Marcelina – mauzoleum wzoro-
wane na rzymskich świątyniach. W 1993 r. pochowano
tu zmarłego w  Londynie ostatniego potomka rodu –
Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta RP na
uchodźstwie.

A late baroque-classical residence shaped like a horse-
shoe. There is a museum here presenting the history of
the Raczyński family and of the palace, as well as the
palace interior form the 18th and 19th century. The
exposition includes also a coach house and a painting
gallery with the paintings of Jan Matejko, Józef Cheł-
moński or Jacek Malczewski. In the nearby park you
will find the biggest in Poland and one of the biggest
in Europe oak cluster comprising about 1435 trees
with the girth of up to 9  m. Many of them are hun-
dreds years old. The most popular group is constituted
by three oaks growing in the palace park. They bear
the names of the legendary Slavic brothers – Czech,
Lech and Rus and have the girths of 6.70, 7.29 and
9.0  m. Nearby, there is a  St. Marcellinus church –
a mausoleum patterned after the Roman temples. The
last descendant of the family, Edward Bernard Raczyń-
ski, the President of the Republic of Poland in Exile was
buried here in 1993.

Późnobarokowy drewniany kościół wybudowany w la-
tach 1700-1712. Kościółek posiada bogate wyposaże-
nie. Do najciekawszych zabytków należy ołtarz
z  repliką późnobarokowej rzeźby Madonny oraz ołtarz
boczny stanowiący przykład sztuki ludowej z XVII/XVIII
w. W  tym samym stylu utrzymany jest również obraz
„Chrystus Ubiczowany”. Znajdują się tu trzy ołtarze ba-
rokowe z końca XVIII stulecia.

A  late-baroque wooden church built in 1700-1712. It
has a very abundant interior decoration. The most in-
teresting monuments include the altar with a  replica
of a late-baroque sculpture of Madonna and a side-al-
tar which is a great example of folk art of the 17th and
18th century. Also the “Christ Scourged” painting is in
the same style. The church has also three baroque al-
tars from the end of the 18th century.

W  miejscowości zwraca uwagę kościół św. Mikołaja
oraz Galeria Miejska, znajdująca się w budynku dawnej
synagogi. Radę Artystyczną Galerii tworzą profesoro-
wie poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W centrum
Mosiny znajdziemy też pomnik „Eleganta z  Mosiny”.
Popularne w  całej Wielkopolsce powiedzenie „Elegant
z  Mosiny” pojawiło się w  jęz. polskim XVII w. Jedna
z legend głosi, że swój rodowód bierze z czasu pobytu
w Mosinie oddziału wojska hetmana Czarnieckiego.

From all sites in the town, the St. Nicholas church and
the Town Gallery deserve special attention. The Town
Gallery is located in the building of the old synagogue.
The Artistic Committee of the Gallery is comprised of
the professors of the University of Arts in Poznań. In
the centre of Mosina you will find also the monument
of “Elegant z Mosiny” (Dandy from Mosina). The phrase
“Elegant z Mosiny”, popular in the whole Wielkopolska
region, appeared in the Polish language in the 17th
century. One of the legends says that it originates from
the times, when a  military unit of hetman Czarniecki
was deployed in Mosina.

Drewniana wieża widokowa o wysokości niemal 17 m
(140,5 m n.p.m.) wraz z  infrastrukturą turystyczną po-
łożona jest na terenie Mosiny-Pożegowa. Do dyspozy-
cji turystów są  m. in. wiaty biwakowe, ścieżki spa-
cerowe, taras widokowy. Zapraszamy miłośników przy-
rody, sympatyków fotografowania oraz wszystkich,
którzy chcą podziwiać z  wieży przepiękną panoramę
okolicy, w  tym miasto Poznań. Obiekt jest ogólnodo-
stępny, a wstęp na niego jest nieodpłatny.

This wooden observation tower with the height of ne-
arly 17 m (140.5 m above sea level) lies together with
the tourist facilities in Mosina-Pożegowo. Tourists may
have among others camping shelters, walking trails
and a viewing balcony at their disposal. Nature lovers,
photography amateurs and all who would like to ad-
mire the beautiful panorama (including Poznań pano-
rama) from the tower are welcome to visit us. The
facility is available for everyone and free of charge.

Odrestaurowany drewniany dworzec w Puszczykówku
został zbudowany w 1911 r. Jest on lekkiej, drewnianej
konstrukcji o  architekturze typowej dla miejscowości
letniskowych, zwieńczony drewnianym dachem z  wi-
docznym zabytkowym zegarem na stylowej wieżycz-
ce. Ma dwie poczekalnie: letnią i zimową.

The restored wooden railway station in Puszczykówko
was constructed in 1911. It has a light, wooden struc-
ture and the architecture typical for summer resorts.
The station has a  wooden roof with a  visible historic
clock in a stylish turret. It comprises two waiting halls
– a summer and winter one.

Muzeum mieści się w  starym domu oraz ogrodzie ro-
dziny Fiedlerów. Z  biegiem lat rosło zainteresowanie
czytelników Arkadego Fiedlera domem, w  którym
mieszkał i  tworzył, a  także gromadzonymi w nim eks-
ponatami z  podróży. To nasunęło pisarzowi i  jego ro-
dzinie pomysł stworzenia w  rodzinnej willi muzeum.
Dziś są tu setki interesujących eksponatów z  całego
świata: rzeźby i maski obrzędowe, tam-tamy i inne in-
strumenty muzyczne, trofea ludzkich głów preparowa-
nych przez Indian Hibarów, najpiękniejsze motyle
tropikalne, skorpiony, piranie i wiele innych. Znajdzie-
my tu także kopię w skali 1:1 statku Krzysztofa Kolum-
ba – Santa Marię oraz brytyjskiego samolotu Hurri-
cane, na którym latali polscy lotnicy podczas Bitwy
o Anglię w 1940.

The museum is located in the old house and garden of
the Fiedler family. The interest of the Arkady Fiedler's
readers in the house, where he lived and worked, as
well as in the exhibits from his journeys had increased
over the years. So the writer and his family came up
with the idea to create a  museum in the family villa.
Today the place presents hundreds of interesting exhi-
bits from all over the world: ritual sculptures and ma-
sks, slit drums and other music instruments, shrunken
head trophies of Jivaro Indians, the most beautiful tro-
pical butterflies, scorpions, piranhas and many, many
others. You will find here also a 1:1 copy of the Christo-
pher Columbus' ship, Santa Maria, as well as the one of
the British Hurricane plane on which the Polish pilots
flew during the Battle of England in 1940.

Miejsce stworzone z myślą o  ludziach pragnących od-
poczynku i relaksu. Na powierzchni 1000 m2 kryje się:
basen wyłożony szklaną mozaiką, z  krystaliczną, ozo-
nowaną wodą, przeciwprądem i  prysznicem strumie-
niowym, duża sauna sucha, łaźnia parowa, gabinety
kosmetyki pielęgnacyjnej i masażu oraz wiele innych.

The place has been founded with people looking for
rest and relaxation in mind. The area of 1000 m2 con-
ceals a  swimming pool paved with a  glass mosaic,
with crystal-clear ozonised water, counter current and
a water curtain, large Finnish sauna, steam sauna, be-
auty treatment and massage rooms and many others.

To największe centrum tenisowe w Wielkopolsce. Roz-
miary hali pozwalają na rozgrywanie wszystkich profe-
sjonalnych turniejów świata. Centrum dysponuje
również siłownią, kabinami cieplnymi, zapleczem ho-
telowym, restauracją oraz salą konferencyjną. Wspa-
niałe warunki pozwalają na organizacje w tym miejscu
takich rozgrywek, jak mecze o Puchar Davisa.

It is the biggest tennis centre in Wielkopolska. The hall
size allows for playing all professional world tourna-
ments. The centre includes also a  gym, infra-red sau-
nas, hotel rooms, a restaurant and a conference room.
Excellent conditions allow to organise such games like
Davis Cup.

Siedziba dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego
w  Jeziorach mieści się w  budynku wybudowanym
w  czasie II wojny światowej dla namiestnika Rzeszy
w  Kraju Warty Artura Greisera. Dziś jest tu kompleks
dydaktyczny z  salą audiowizualną, salami dydaktycz-
nymi i  konferencyjnymi. Mieści się tu także muzeum
przedstawiające podstawowe informacje o Wielkopol-
skim Parku Narodowym, pomnikach przyrody oraz
ekosystemie.

The management seat of the National Park of Wielko-
polska in Jeziory is located in a  building constructed
during the Second Wold War for Artur Geiser, the Reich
governor of the Reichsgau Wartheland (a  Polish terri-
tory annexed by the Germans in 1939). Today it is an
educational complex with a  multimedia room and
educational and conference rooms. The place compri-
ses also a  museum presenting the basic information
about the National Park of Wielkopolska, natural mo-
numents and ecosystems.

To najpiękniejsze jezioro rynnowe w  Wielkopolskim
Parku Narodowym. Na jeziorze położone są dwie wy-
spy: Zamkowa i Kopczysko. Na pierwszej z nich pozo-
stałości XIX zameczku, ufundowanego przez Tytusa
Działyńskiego jako prezent ślubny dla siostry. Został
zniszczony przez artylerię pruską w  czasie Wiosny Lu-
dów w 1848 r. Ruiny te są dobrze widoczne zimą, kiedy
wyłaniają się spoza konarów rosnących drzew.

It is the most beautiful ribbon lake in the National Park
of Wielkopolska. There are two islets on the lake: the
Zamkowa islet and the Kopczysko islet. The first one
conceals the remains of a small castle of the 19th cen-
tury which was founded by Tytus Działyński as a wed-
ding gift for his sister. It was destroyed by the Prussian
artillery during the Spring of Nations in 1848. The ruins
are well visible in winter, when they emerge from bey-
ond the tree branches.

Muzeum prezentuje 130-letnią historię rolnictwa pol-
skiego na terenie dawnego parku dworskiego i gospo-
darstwa folwarcznego. Zwiedzający mogą zajrzeć do
zagrody sprzed stu lat, zobaczyć wystawę zwierząt ras
zachowawczych np. koników polskich, a  także zoba-
czyć ogródek pełen między innymi tymianku i szałwii.
Warto zapoznać się z  wystawą na terenie skansenu
pszczelarskiego czy kolekcją ciągników rolniczych, ma-

Wilczy Park w Stobnicy
/Wolf park in Stobnica

Stobnica 1, 64607 Kiszewo

tel.: +48 61 291 3639

www.oborniki.pl,
www.up.poznan.pl/kz/html/stacja
_stobnica.htm

Lądowisko w Słonawach
/Landing field in Słonawy

ul. Wybudowanie 129, 64600 Oborniki

tel.: +48 501 133 662

www.osloborniki.info

Pływalnia w Obornikach
/Swimming-pool in Oborniki

ul. Czarnkowska 84, 64600 Oborniki

tel.: +48 61 296 0782

www.oborniki.pl/turystyka/
plywalniaoborniki

Rynek w Obornikach
/City market in Oborniki

Rynek, 64600 Oborniki

www.oborniki.pl/turystyka

Tor motocrossowy
w Obornikach
/Motocross track in Oborniki

ul. Droga Leśna 7, 64600 Oborniki

tel.: +48 604 773 753

www.motokluboborniki.pl
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Golęczewo /Golęczewo

62001 Golęczewo

www.portal.suchylas.pl

Kościółw Chludowie
/Church in Chludowo

ul. Kościelna 4, 62001 Chludowo

www.parafiachludowo.p21.pl
www.portal.suchylas.pl

Park Wodny„Octopus”
/“Octopus”Water Park

ul. Szkolna 18, 62002 Suchy Las

tel.: +48 61 892 6270

www.octopus.suchylas.pl

Glinno /Glinno

gmina Suchy Las

GPS: N 52,504327° E 16,888242°

www.portal.suchylas.pl

Ruiny Kościoła w Choj-
nicy /Ruins of the church
in Chojnica

gmina Suchy Las

GPS: N 52,528107° E 16,913092°

www.portal.suchylas.pl

Kościół i Klasztor Po-
cysterski w Owińskach
/Church and former Cister-
cian monastery in Owińska

pl. Przemysława, 62005 Owińska

www.owinska.pl
www.czerwonak.pl/turysta

Dąb Bartek /Bartek Oak

ul. Cysterek, 62005 Owińska

www.czerwonak.pl/turysta

AKWEN Tropicana
w Owińskach
/“AKWEN Tropicana”
in Owińska

ul. Plażowa 1, 62005 Owińska

www.akwenczerwonak.pl

Stanica AKWEN Marina
/“AKWEN Marina”

ul. Gdyńska (nad Wartą),
62004 Czerwonak

www.akwenczerwonak.pl

Dziewicza Góra
/Dziewicza Góra

gmina Czerwonak

GPS: N 52,480028° E 17,011377°

tel.: +48 509 570 764

www.czerwonak.pl/turysta
www.puszczazielonka.pl

Kościół Św. Jakuba
w Murowanej Goślinie
/St. James church
in Murowana Goślina

Pl. Powstańców Wlkp. 21
62095 Murowana Goślina

www.murowanagoslina.pl

RezerwatŚnieżycowy Jar
/“Śnieżycowy Jar”Reserve

gmina Murowana Goślina

GPS: N 52,619273° E 17,936273°

www.lopuchowko.lasypanstwowe.
poznan.pl

Kościół Parafialny
w Długiej Goślinie
/Parish church in Długa
Goślina

62097 Długa Goślina 24

www.mariimagdaleny.pl
www.murowanagoslina.pl

Wojnowo /Wojnowo

gmina Murowana Goślina
62097 Wojnowo

www.murowanagoslina.pl

Arboretum Leśne
w Zielonce
/Forest Arboretum in Zielonka

Zielonka 6, 62095 Murowana Goślina

tel. +48 61 811 3806

www.murowanagoslina.pl

Kościół Św. Mikołaja
Biskupa w Skokach
/St. Nicholas church in Skoki

ul. Kościelna 7, 62085 Skoki

tel. +48 61 812 4291

www.gminaskoki.pl
www.puszczazielonka.pl

Drewniany kościół
w Rejowcu /Wooden
church in Rejowiec

62093 Rejowiec Poznański 32

tel.: +48 61 812 4882

www.gminaskoki.pl
www.puszczazielonka.pl

KościółWszystkich
Świętych w Raczkowie
/All Saints church in Raczkowo

Raczkowo 37, 62285 Popowo Kościelne

tel.: +48 61 427 9317

www.gminaskoki.pl
www.puszczazielonka.pl

Drewniany kościół
w Jabłkowie /Wooden
church in Jabłkowo

Jabłkowo, 62285 Popowo Kościelne

tel.: +48 61 427 9317

www.gminaskoki.pl
www.puszczazielonka.pl

Neogotycki Pałac
w Krześlicach
/Neo-Gothic palace
in Krześlice

Krześlice 1, 62010 Pobiedziska

tel.: +48 785 002 832

www.palacwkrzeslicach.pl

Kościół Św. Katarzyny
w Węglewie
/St. Catherine church
in Węglewo

Węglewo 23, 62010 Pobiedziska

tel.: +48 61 817 7008

www.weglewo.pl, www.pobiedziska.pl

Kościółw Pobiedziskach
/Church of St. Michael the
Archangel in Pobiedziska

ul. Gnieźnieńska 2, 62010 Pobiedziska

tel.: +48 61 817 7112

www.pobiedziska.pl

Ścieżka Przyrodniczo-
Leśna w Jeziercach
/Forest and Nature Trail
in Jezierce

62010 Jezierce

GPS: N 52,434039° E 17,373943°

www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl

Skansen Miniatur
w Pobiedziskach
/Miniature Museum
in Pobiedziska

ul. Fabryczna, 62010 Pobiedziska

tel.: +48 61 817 7822

www.okpobiedziska.pl

Muzeum Przyrodniczo-
Łowieckie w Uzarzewie
/Museum of Natural
Environment and Hunting

ul. Akacjowa 12, 62006 Uzarzewo

tel.: +48 61 818 1211

www.muzeumszreniawa.pl

Park Linowy„Cascader
Park”w Kobylnicy
/“Cascader Park” rope
course park in Kobylnica

ul. Poznańska 44, 62006 Kobylnica

tel.: +48 61 815 0131

www.cascaderpark.pl

Kościół Św. Mikołaja
w Wierzenicy
/St.NicholaschurchinWierzenica

ul. Wierzenicka 12, 62006 Wierzenica

tel.: +48 510 717 176

www.parafiawierzenica.pl
www.swarzedz.pl

Swarzędzkie Centrum
Rekreacji i Sportu
/Swarzędz Centre of
Recreation and Sports

ul. Kosynierów 1, 62020 Swarzędz

tel.: +48 61 650 9520

www.scsir.swarzedz.pl

Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa w Swa-
rzędzu /Open-Air Bee-Ke-
eping Museum in Swarzędz

ul. Poznańska 35, 62020 Swarzędz

tel.: +48 61 651 1817

www.muzeumszreniawa.pl

Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu„OAZA”
/“OAZA”Kórnik Centre of
Recreation and Sports

ul. I. Krasickiego 1, 62035 Kórnik

tel.: +48 61 649 8875

www.oaza.kornik.pl
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KościółWszystkich
Świętych w Kórniku
/All Saints church in Kórnik

ul. Średzka 1, 62035 Kórnik

tel.: +48 61 817 0162

www.wskornik.pl
www.kornik.pl

Zamek w Kórniku
/Castle in Kórnik

ul. Zamkowa 5, 62035 Kórnik

tel.: +48 61 817 0081

www.bkpan.poznan.pl

Arboretum Kórnickie
/Kórnik arboretum

ul. Parkowa 5, 62035 Kórnik

tel.: +48 61 817 0033

www.idpan.poznan.pl
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Szlak Bobrowy
w Czmońcu
/Beaver Trail in Czmoniec

62035 Czmoniec

GPS: N 52,179901° E 17,006704°

www.kornik.pl

Trasa Turystyczna po
Prawobrzeżnym Śremie
/Town tourist trail through
the right-bank Śrem

63100 Śrem

GPS: N 52,094966° E 17,021081°

www.srem.pl

Kościółw Śremie
/Church in Śrem

ul. Farna 9, 63100 Śrem

tel.: +48 61 283 0483

www.sremfara.pl, www.srem.pl

Promenada Nad Wartą
/Promenade at the Warta river

Promenada, 63100 Śrem

GPS: N 52,086258° E 17,026189°

www.srem.pl

Wieża Ciśnieńw Śremie
/Water Tower in Śrem

ul. Adama Mickiewicza, 63100 Śrem

www.srem.pl

Jezioro Grzymisławskie
/Grzymisławskie Lake

gmina Śrem

GPS: N 52,068229° E 17,010746°

www.srem.pl

Kompleks Pałacowo-
Parkowy w Rogalinie
/Palace and park complex
in Rogalin

ul. Arciszewskiego 2, 62022 Rogalin

tel.: +48 61 813 80 30

www.mnp.art.pl/oddzialy/palacwrogalinie

Kościółw Rogalinku
/Church in Rogalinek

Rogalinek ul. Wodna 8, 62050 Mosina

tel.: 61 893 8061

www.rogalinek.archpoznan.org.pl

Mosina /Mosina

62050 Mosina

GPS: N 52,245266° E 16,849325°

www.mosina.pl

Dworzec w Puszczy-
kówku /Railway station
in Puszczykówko

ul. Dworcowa 1, 62040 Puszczykowo

www.puszczykowo.pl

Drewniana wieża wido-
kowa w Mosinie /Wooden
observation tower in Mosina

gmina Stęszew

GPS: N 52,267160° E 16,793343°

www.mosina.pl

Muzeum – Pracownia
Literacka Arkadego Fie-
dlera w Puszczykowie
/Museum –Working Study
of A. Fiedler in Puszczykowo

ul. Słowackiego 1, 62041 Puszczykowo

tel.: +48 61 813 3794, www.fiedler.pl

Spa_Larnia w Puszczy-
kowie /Day Spa“Spa_larnia”
in Puszczykowo

ul. Czarnieckiego 56, 62040 Puszczykowo

tel.: +48 61 813 3738

www.spalarnia.com.pl

Centrum Tenisowe
„Angie”w Puszczykowie
/Tennis Centre “Angie” in
Puszczykowo

ul. Sobieskiego 50, 62040 Puszczykowo

tel.: +48 618 98 3346

www.angie.com.pl

Ośrodek Muzealno-Dy-
daktyczny WPN w Jezio-
rach /Museum and Education
Centre of the National Park of
Wielkopolska in Jeziory

Jeziory, 62050 Mosina
tel.: +48 61 898 2323
www.wielkopolskipn.pl

Jezioro Góreckie
/Góreckie Lake

gmina Stęszew

GPS: N 52,267160° E 16,793343°

www.wielkopolskipn.pl

Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego
w Szreniawie /National
Museum of Agriculture and
Food Industry in Szreniawa

ul. Dworcowa 5, 62052 Komorniki
www.muzeumszreniawa.pl

szyn i  narzędzi. Na terenie muzeum odbywają się
często otwarte imprezy i festyny.

The museum presents the 130-years-old history of
the Polish agriculture in the area of an old manor
park and buildings. The visitors may drop in to a ho-
mestead from before 100 years, as well as admire the
animal exhibition of preserving breeding races of
animals, such like the konik ponies or a garden full of
thyme and salvia. It is worth getting familiar with the
exhibition of the bee-keeping museum or a  collec-
tion of tractors, agricultural machines and tools. Very
often open events and village festivals are held in
the area of the museum.

Drewniany kościół w  Lusowie istniał na pewno już
w  1244 roku, bo taka data jest wykuta na kamieniu
wmurowanym w zewnętrzną stronę muru dzisiejszej
kaplicy Św. Jadwigi, najstarszej zachowanej części
kościoła. W  XV w. w  miejsce drewnianej świątyni
zbudowano nowy, gotycki kościół z palonej cegły. Na
początku XX w. dobudowano neogotycką, zachodnią
część kościoła. We wrześniu na placu „u  księdza za
płotem” odbywają się dożynki połączone z  Powiato-
wym Przeglądem Zespołów Folklorystycznych. Mają
tu również miejsce koncerty w ramach cyklu „Lusow-
skie Poranki Muzyczne”.

The wooden church in Lusowo existed unquestiona-
bly already in 1244, as this date is carved in the stone
set in the external side of the wall of the today St.
Hedwig chapel, the oldest remained part of the
church. In the 15th century a new Gothic church was
constructed in the place of the wooden chapel. The
new church was made of burnt brick. At the begin-
ning of the 20th century the neo-Gothic, west part of
the church was added. On the square "in the priest's
backyard" the harvest festival connected with the Di-
strict Festival of Folklore Bands is organized every
September. Also the concerts of the “Music Mornings
in Lusowo” series take place here.

Otwarte w  2009 r. muzeum stoi naprzeciwko cmen-
tarza w  Lusowie, na którym spoczywa generał Józef
Dowbór-Muśnicki, dowódca zwycięskiego dla Pola-
ków powstania wielkopolskiego (1918-19), mieszka-
niec Lusowa w  okresie międzywojennym. Zgro-
madzono tu fotografie powstańców, materiały
ikonograficzne, pamiętniki, elementy umundurowa-
nia i wyposażenia żołnierzy, broń, odznaki, sztandary.

The museum, opened in 2009, is situated across from
the Lusowo cemetery, where general Józef Dowbór-
Muśnicki rests. He was the commander of the Great
Poland Uprising (1918-1919), victorious for the Poles,
and also the dweller of Lusowo in the interwar pe-
riod. The museum has collected the photographs of
the insurgents, iconographic materials, memoirs,
uniform and equipment elements of the soldiers,
weapons, distinctions and standards.

Jezioro znajduje się na Obszarze Chronionego Krajo-
brazu, co sprawia, że woda w  nim jest jedną z  naj-
czystszych w regionie. Do wypoczynku nad jeziorem
zachęca nowoczesna plaża w  Lusowie. Ze względu
na obfitość gatunków ryb jezioro zostało okrzyknięte
także rajem dla wędkarzy. Na terenie nie brakuje tak-
że siedlisk ptaków, a  wzdłuż północnego brzegu je-
zioro rozciąga się romantyczna aleja lipowo-topolowa.

The lake is situated in the Landscape Protection Area
which makes its waters one of the clearest in the re-
gion. A  modern beach in Lusowo invites for relaxa-
tion at the lake. Because of the abundance of fish
species the lake has been acclaimed as anglers' para-
dise. There are also many bird habitats here and a ro-
mantic linden and poplar boulevard extends along
the north shore of the lake.

Pałac klasycystyczny wybudowany na przełomie XVIII
i XIX w. dla Wawrzyńca Engestroma, posła szwedzkiego
na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Dwupiętrowy, nakryty płaskim dachem, zwieńczonym
balustradą. W pobliżu park krajobrazowy o powierzchni
18,6 ha, z dużym stawem i wyspami. Na terenie parku
znajduje się przeszło 50 gatunków drzew i krzewów.

The classical palace was constructed at the turn of the
18th and 19th centuries for Wawrzyniec Engestrom,
a  Swedish envoy at the royal court of Stanisław August
Poniatowski. It has two storeys and a flat roof surmoun-
ted with a balustrade. Nearby there is a natural landscape
park with the area of 18.6 ha, with a large pond and is-
lands.There are over 50 species of trees and shrubs there.

Późnogotycki kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych
zbudowany ok. 1464 r. z drewnianą wieżą nadbudowaną
w 1787 roku. Obecnie w kościele msze odbywają się spo-
radycznie, głównie z okazji ślubów. Po drugiej stronie uli-
cy znajduje się kościół poewangelicki z  początku XX
wieku Warto również zobaczyć nowoczesne obiekty
sportowe należące do OSiR przy ul. Nowej, gdzie odby-
wają się krajowe i międzynarodowe imprezy sportowe.

The All Saints parish church was constructed in the late
Gothic style in about 1464 and has a wooden tower ad-
ded in 1787. Currently the masses are rarely held in the
church. If so, then they are mainly wedding services. On
the other side of the street there is a former Evangelical
church from the beginning of the 20th century. Also the
modern sports facilities owned by the Sports and Recre-
ation Centre at Nowa street are worth visiting. They are
the venue for both national and international sports
events.

Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Luso-
wie /Museum of Great Po-
land Insurgents of 1918-1919

ul. Ogrodowa 32, 62080 Lusowo

tel.: +48 61 814 6952

www.tarnowopodgorne.pl/dlaturystow

Kościółw Lusowie
/Church in Lusowo

ul. Poznańska 2, 62080 Lusowo

tel.: +48 61 814 6567

www.lusowo.pl
www.tarnowopodgorne.pl/dlaturystow

Jezioro Lusowskie
/Lusowo Lake

Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne

GPS: N 52,431000° E 16,692000°

www.tarnowopodgorne.pl/dlaturystow

Pałac w Jankowicach
/Palace in Jankowice

62080 Jankowice

GPS: N 52,438970° E 16,617317°

www.tarnowopodgorne.pl/dlaturystow

Kościółw Tarnowie
Podgórnym /Church in
Tarnowo Podgórne

ul.Poznańska92,62080TarnowoPodgórne

tel.: +48 61 814 6436

www.tarnowopodgorne.pl/dlaturystow
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