
30
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Autor: Koryna Dylewska

Województwo wielkopolskie
W orlim gnieździe

Wielkopolska to duża kraina w  zachodniej Polsce, ze 
stolicą w  Poznaniu, obejmująca takie miasta jak Gnie-
zno, Leszno, Piła, Kalisz czy Konin. Czyste miasteczka 
dowodzą prawdziwości przekonania, że Wielkopolanie 
są uporządkowani, oszczędni i  schludni. Mają też swo-
ją gwarę, którą można usłyszeć już w samym Poznaniu. 
Zdanie zaczyna się od słówka „tej”, na obiad podaje się 
„pyry” (ziemniaki) i „plyndze” (placki ziemniaczane), a na 
deser – „sznekę z  glancem” (drożdżówkę z  lukrem). Na 
pieniądze mówi się „bejmy”, na psa – „kejter”. W  dzień 
Świętego Marcina, czyli 11 listopada, piecze się rogale 
świętomarcińskie. Wypiek powstaje z drożdży, nadzienie 

− z białego maku i migdałów; jednak dokładna receptu-
ra pozostaje tajemnicą poznańskich cukierników. Rogal 
świętomarciński jest przepyszny!
 Zwiedzanie Poznania warto zacząć na Starym Rynku. 
Najlepiej w  samo południe – kiedy na zegarowej wieży 
ratusza ukazują się koziołki Pyrek i Tyrek. Musisz też zajrzeć 
na Ostrów Tumski. W katedrze, może najstarszej w Polsce, 
pochowano pierwszych historycznych władców naszego 
kraju − Mieszka I  i  Bolesława Chrobrego. W  podziemiach 
kościoła są przechowywane szczątki misy chrzcielnej – 
być może to z  niej Mieszko przyjął ponad 1050 lat temu 
chrzest. Potem możesz wyruszyć na wędrówkę po mieście,  
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zobaczyć starówkę, zamek, Cytadelę, w Palmiarni zjeść lody 
wśród tropikalnych roślin, a na koniec kolejką Maltanką po-
jechać do zoo albo do Term Maltańskich wzdłuż najwięk-
szego poznańskiego jeziora. 
 To z Wielkopolski wyruszyli na podboje polańscy wo-
jowie, zaprowadzając władzę swojej rodzimej dynastii  

– Piastów – od Karpat aż do Morza 
Bałtyckiego. Historia Polski zaczęła się 
właśnie tutaj – w  wielkich grodach 

Kalisza, Giecza i Grzybowa, prastarych 
katedrach Poznania i Gniezna, na tajem-

niczej wyspie o  nazwie Ostrów Lednicki. 
Młodzi badacze tajemnic przeszłości z  pew-

nością będą zadowoleni, gdyż wszystkie najważniej-
sze miejsca Wielkopolski zamieniono w pasjonujące mu-
zea i skanseny archeologiczne. 
 Gniezno uważa się za pierwszą historyczną stolicę 
Polski. Jego symbolem jest katedra stojąca na wznie-
sieniu zwanym Wzgórzem Lecha, która była miejscem 
koronacji królów Polski. Srebrny grobowiec pośrodku, 
nakryty charakterystycznym baldachimem, kryje szcząt-
ki misjonarza Świętego Wojciecha. O narodzinach Polski 
najwięcej dowiesz się w tutejszym Muzeum Początków 
Państwa Polskiego. 

Jezioro Maltańskie

Rogal świętomarciński

Drzwi katedry 
gnieźnieńskiej

Katedra gnieźnieńska

Strój woja z czasów 
pierwszych Piastów
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fot. Rafał Grzesiak/WSiP
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 W  Grzybowie koło Wrześni możesz zwiedzić jeden 
z największych grodów, jakie powstały w okresie formo-
wania się państwa Piastów, w latach 920–930. Wysokość 
jego wałów sięga 9 metrów. Inny wielki gród, w Gieczu, 
mógł być nawet pierwszą siedzibą Piastów, funkcjonują-
cą już od ok. 860 roku. Wewnątrz drewnianej palisady za-
chowały się ślady zabudowy z XI wieku, w tym kamienne 
fundamenty siedziby władców, zwanej palatium, a także 
zrekonstruowana zagroda rolnika, zbudowany na palach 
dom rybaka czy nawet chata wiedźmy! Warto też zajrzeć 
na Ostrów Lednicki. To wyspa na jeziorze, na której w cza-
sach Mieszka I wybudowano pałac książęcy i kościół. Do-
datkową atrakcją jest to, że trzeba na nią płynąć promem.

 Kiedy poznaje się małe miasteczka i wsie Wielkopolski, 
uderza mnogość zachowanych zamków i  pałaców. Do 
najbardziej znanych należy piękny zamek w Gołuchowie, 
zbudowany w XIX w. na wzór francuskich rezydencji nad 
Loarą, wyglądający z daleka jak ilustracja baśni. Trzeba ko-
niecznie zwiedzić park, pełen starych dębów, niebosięż-
nych lip i egzotycznych krzewów, oraz zajrzeć do zagrody, 
w której mieszkają ogromne żubry, a  także daniele, dziki 
i koniki polskie. Jeszcze bardziej znany jest zamek w Kór-
niku. Słynie on z wielkiej biblioteki, w której są tysiące sta-
rych, cennych książek. Obok rozciąga się wspaniałe arbore-
tum – udostępniony do zwiedzania park z ponad trzema 
tysiącami rzadkich odmian drzew i krzewów. Kórnik ma też 
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swoją Białą Damę – ducha, który nocą przechadza się po 
zamkowych komnatach. Podobno wychodzi z  portretu 
w jadalni, przedstawiającego właścicielkę dóbr kórnickich, 
Teofilę Działyńską. Spośród pałaców na uwagę zasługuje 
pałac w Rogalinie z aleją wiekowych dębów.
 Wielkopolska ściąga licznych miłośników kolejnictwa.  
To właśnie tutaj, w Wolsztynie, znajduje się parowozownia 
najdłużej na świecie czynna w  pracy liniowej! Miłośnicy 
kolei przyjeżdżają z różnych stron, aby podziwiać kolekcję 
zabytkowych lokomotyw podczas corocznej Parady Paro-
wozów. Zobaczysz na niej nie tylko polskie i zagraniczne 
lokomotywy i wagony, ale przede wszystkim cały proces 
oporządzania parowozów. To niezapomniane przeżycie, 
gdy gotowy do jazdy parowóz zjeżdża z obrotnicy i wyru-
sza na trasę z głośnym „Uhuuu!”.

 Na bogatej liście atrakcji 
Wielkopolski znajduje się 
także przyroda. Już pod sa-
mym Poznaniem rozciąga 
się Wielkopolski Park Naro-
dowy, którego symbolem 
jest puszczyk. Możesz tam 
pospacerować licznymi szla-
kami pieszymi. Najciekaw-
sze zakątki czekają jednak 
na północy regionu. W  zie-
lonym masywie Puszczy No-
teckiej otwierają się doliny połyskujących w słońcu, prze-
pięknych rynnowych jezior. Jest ich kilkadziesiąt, zarówno 
dużych, w  okolicach Sierakowa, obleganych latem przez 
tłumy, jak i małych, ukrytych wśród lasów, choćby w doli-
nie rzeki Miały. Lasy Puszczy Noteckiej są też świetnie znane 
grzybiarzom. Jesienią pojawiają się tu liczne podgrzybki, 
prawdziwki, koźlaki, maślaki i  kurki. Zanim zaczniesz cho-
dzić z koszykiem po lesie, musisz koniecznie odwiedzić Park 
Grzybowy w Piłce. Zbudowano tam duże, realistyczne mo-
dele grzybów oraz zwierząt, na które grzybiarze mogą na-
tknąć się w nadnoteckich lasach. Na północny skraj Wielko-
polski wchodzi też teren Drawieńskiego Parku Narodowego.

Puszczyk

Muzeum kolejnictwa. 
Parowozownia Wolsztyn

Pomnik grzyba nad Jeziorem 
Chrzypskim w Puszczy Noteckiej 
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