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WIELKOPOLSKA
1. POZNAŃ
2. WLKP PARK NARODOWY
3. CZEMPIŃ
4. JERKA
5. ŚREM
6. ROGALIN
7. KÓRNIK
8. ZANIEMYŚL
9. POBIEDZISKA
10. POZNAŃ

– 20 km –
– 21 km –
– 20 km –
– 17 km –
– 20 km –
– 12 km –
– 11 km –
– 49 km –
– 35 km –

Rów
WIELKOPOLSKA,
CHOĆ PŁASKA
JAK PATELNIA,
OFERUJE WIELE
PIĘKNYCH,
BOCZNYCH DRÓG.
MOGĄ NAS
ZAPROWADZIĆ
DO PAŁACÓW,
ZAMKÓW,
SKANSENÓW
I… NA WYSPY.
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Pałac w Rogalinie
z jego galerią
obrazów to perła
Wielkopolski

Mauzoleum Raczyńskich.
Leży tu m. in. Edward
Raczyński, Prezydent RP
na uchodźstwie

PAŁAC
W ROGALINIE,
WYBUDOWANY
NA PRZEŁOMIE
XVIII I XIX W.,
NALEŻY DO
NAJPIĘKNIEJSZYCH TEGO
TYPU ZABYTKÓW
W POLSCE

niny i pałace
W
arto zacząć od wyjechania z Poznania drogą na Wrocław i w Komornikach skręcić do
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tu droga asfaltowa zamieni się w betonową i tak
znajdujemy się na słynnej „Grajzerówce”, wijącej się przez 10 kilometrów środkiem Parku Narodowego.
Droga wzięła swoją nazwę od nazwiska Artura Greisera, szefa Kraju
Warty – jak hitlerowcy ochrzcili
Wielkopolskę. Mieszkał w środku
parku w rezydencji, która teraz jest
siedzibą jego dyrekcji.
Po drodze można zejść z motocykla i ścieżką przez las dojść nad

Jezioro Góreckie. Na jego środku
znajduje się wyspa, a na niej ruiny
romantycznego, XIX-wiecznego
zameczku.
Po przejechaniu Mosiny i Czempinia
warto skręcić na Jerkę. Tak wjedziemy na jedną z najładniejszych dróg
Wielkopolski, wijącą się przez typowy dla tego regionu krajobraz – rozległe pola. To Krajobrazowy Park Narodowy im. gen. D. Chłapowskiego.
Jakość drogi – kiepska, za to widoki
pierwsza klasa. Po drodze, w Turwi,
można zobaczyć duży, ładnie utrzymany pałac z XIX wieku, który stanowił własność generała Chłapowskiego. Bywał w nim nawet Napoleon
i Adam Mickiewicz!

Tocząc się dalej przez ciągnące się po
horyzont pola, przez Śrem, boczną,
krętą drogą wpadamy do Rogalina.
A tu – cuda – słynny pałac. Rogalin,
będący prawdziwą perłą Wielkopolski, to miejsce gdzie warto zatrzymać
się na dłuższą chwilę.
Pałac w Rogalinie, wybudowany
przez ród Raczyńskich na przełomie XVIII i XIX wieku, należy do
najpiękniejszych tego typu zabytków w Polsce. Urządzono tu galerię malarstwa z obrazami Gierymskiego, Moneta, Matejki czy
Malczewskiego. Bardzo ciekawa jest
też powozownia. Na tyłach pałacu
znajduje się bardzo duży ogród
francuski, przechodzący w angielski.

Tekst i zdjęcia
JAROSŁAW SPYCHAŁA

Idąc właśnie w jego stronę i kierując się strzałkami dojdziemy do
Dębów Rogalińskich, czyli znanych
wszystkim z lekcji historii Lecha,
Czecha i Rusa. W kompleksie Pałacu Rogalińskiego znajduje się również Mauzoleum Raczyńskich, gdzie
w 1993 roku pochowany został Edward Raczyński, Prezydent RP na
uchodźstwie (1979-86).
Kto dalej marzy o zwiedzaniu zamków, powinien ruszyć do Kórnika.
Najpierw Kórnik nazywał się Kurnik. Skąd wzięła się obecna nazwa?
W czasie zaborów Polacy zmienili
nazwę miasteczka, aby utrudnić
Prusakom odnalezienie się w meandrach naszej pisowni. Zamek słynie

Rozległy park na tyłach
pałacu rogalińskiego
przechodzi ze stylu
francuskiego w angielski
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TURYSTYKA Wielkopolska
KIEDYŚ KÓRNIK
NAZYWAŁ SIĘ
KURNIK.
W CZASIE
ZABORÓW POLACY
ZMIENILI NAZWĘ
MIASTECZKA,
ABY MEANDRAMI
NASZEJ
PISOWNI
ZATRUĆ
PRUSAKOM
ŻYCIE

Zamek w Kórniku
słynie z podróżniczych
zbiorów Władysława
Zamoyskiego

W Pobiedziskach
można obejrzeć
wielkopolskie zabytki
w skali 1:20

Wielkopolska to region,
którego ciekawą historię
tworzyły wybitne osobowości

68

KWIECIEŃ 2013

ze zbiorów zgromadzonych przez
podróżnika, Władysława Zamoyskiego, przywożonych z najodleglejszych stron. W imponującej kolekcji są m. in. australijskie bumerangi
i maski wojowników afrykańskich.
A na zamku podobno od 1790 roku zamieszkuje „Biała Dama”. To
Teofila z Działyńskich, właścicielka
zamku w II poł. XVIII w. O północy
schodzi z ze swojego portretu, na
którym ubrana jest w białą suknię
i spaceruje po zamku. Potwierdzają to stali klienci pobliskiego sklepu
monopolowego.
Z Kórnika, kierując się na Zaniemyśl,
dojeżdżamy do Wyspy Edwarda.
Można się na nią przeprawić małym promem. Wyspa nosi nazwę
od imienia Edwarda Nałęcza hrabiego Raczyńskiego, który zasłynął
tym, że ufundował Poznaniowi
wodociągi oraz słynną Bibliotekę
Raczyńskich.
Z Zaniemyśla wąską, boczną drogą
doturlamy się przez pola i łąki do
Skansenu Miniatur w Pobiedziskach.
To prawdziwa perełka. W skansenie zgromadzono sto miniatur budowli z Wielkopolski. Wszystkie
wykonane są w tej samej skali 1:20.
Spacerując po tej krainie Guliwera
można zobaczyć m. in. Pałac w Rogalinie, Bibliotekę Raczyńskich, Katedrę w Gnieźnie czy cały Stary Rynek w Poznaniu wraz z ratuszem.
Wielkopolska to piękna kraina, po
której jeździ się motocyklem z czystą przyjemnością. n

