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Wiele kierunków, jeden powiat
Powiat leszczyński to malowniczy teren o bogatej historii. Imponująca sieć szlaków rowerowych pozwala na wytyczenie atrakcyjnej 

wycieczki tak, aby nie wracać tą samą drogą. Ruszamy w pierwszą z nich!

Wycieczkę rozpoczynamy z malow-
niczego rynku w Święciechowie. Nie 
każdy dziś pamięta, że Święciechowa 
była miastem klasztornym benedykty-
nów z Lubinia i należała do opactwa aż 
do 1710 r. Przez miejscowość miał też 
przejeżdżać Cesarz Otton III zdążający 
tysiąc lat temu do grobu św. Wojciecha 
w Gnieźnie. Nic w tym dziwnego, prze-
cież miejscowy rynek położony jest 
w… samym centrum Europy! Będąc 
na rynku, warto zwrócić uwagę na po-
mnik zwieńczony sylwetką orła w koro-
nie. Blisko rynku znajduje XIX-wieczny 
wiatrak, w którym działa izba regional-
na, a w niej masa lokalnych eksponatów.
Ze Święciechowy ścieżką rowerową 

kierujemy się w stronę Włoszakowic. 
W Jezierzycach Kościelnych na uwagę 
zasługuje drewniany kościół św. Michała 
Archanioła, otoczony cmentarzem zało-
żonym na początku XIX wieku.
Kolejnym przystankiem na trasie jest 

Krzyżowiec, a w nim interesujące ar-
boretum z wieloma gatunkami drzew 
i krzewów.
 Nie mniej ciekawa jest „Ochronka dla 

zwierząt” ze ścieżką przyrodniczo-leś-
ną przy pobliskiej leśniczówce Koczury. 

W „ochronce” swój nowy dom znalazły 
leśne zwierzęta „po przejściach”. 
Następnie cały czas ścieżką rowe-

rową udajemy się do Włoszakowic. 
W pałacowym parku zachwyca wie-
kowy platan będący pomnikiem przy-

rody. Przechadzając się po parku war-
to zwrócić uwagę na rozmieszczone 
w kilku miejscach rzeźby autorstwa 
Jerzego Sowijaka, artysty z pobliskie-
go Bukówca Górnego. Największą 

atrakcją miejscowości jest oczywiście 
charakterystyczny pałac na planie trój-
kąta. Podziwiając dawną rezydencję 
Sułkowskich można zastanawiać się, 
jakie wiktuały trafi ały na książęcy stół. 
Dziś uczta dla podniebienia dostępna 
jest dla każdego – wystarczy skorzystać 
z usług którejś z miejscowych restaura-
cji. Przy jednej z nich – Toscanii - urzą-
dzony jest urokliwy zwierzyniec. Z kolei 
przy Placu 21 Października znajduje się 
tablica upamiętniająca zamordowanych 
tego dnia w 1939 r. przez niemieckich 
okupantów zasłużonych dla gminy i po-
wiatu mieszkańców. 
Z Włoszakowic – również jadąc ścież-

ką rowerową - mamy przysłowiowy rzut 
kamieniem nad Jezioro Dominickie, jed-
no z najpopularniejszych miejsc letni-
skowych w regionie. Miejsce, gdzie na-
sze myśli zwalniają i odpoczywamy. 
Miejsce, gdzie gofry smakują najlepiej. 
Warte grzechu zatrzymania jest tak-
że… Sanktuarium Maryjne w pobli-
skim Charbielinie, miejscu wielowieko-
wego kultu związanego z płaskorzeźbą 
przedstawiającą Wniebowzięcie Matki 
Bożej. W corocznej odpustowej mszy 
strażackiej uczestniczą tam delegacje bli-
sko 20 jednostek OSP.  Tam dojedzie-
my krótszą trasą (ścieżką rowerową do 
Bukówca Górnego) lub nieco dłuższą 

i trudniejszą, bo w części drogą grunto-
wą (przez Boszkowo). 
Podróż powrotną najlepiej zaplano-

wać przez Dłużynę (XIX w. kościół św. 
Jakuba Większego) i Bukówiec Górny, 
miejscowość z ogromnymi tradycjami 
i własną gwarą. Słownik bukowieckiej 
gwary potrafi  zaskoczyć, podobnie jak 
urokliwe zakątki jednej z najdłuższych 
miejscowości powiatu.
Ruszamy dalej i podziwiamy malowni-

cze Jezioro Krzyckie. Z jeziorem wią-
że się tajemnicza historia. Na jego środ-
ku można dostrzec górę kamieni. Ponoć 
wysoki mężczyzna, znając podwodny 
szlak, dotrze tam idąc spacerem - ani 
razu nie zanurzając przy tym głowy. Po 
drodze warto zjechać z głównej trasy, 
aby zobaczyć imponujące zabudowa-
nia spółki Werner Kenkel w Krzycku 
Wielkim – największej fi rmy w powie-
cie leszczyńskim. 
Krzycko Małe z kolei to miejscowość, 

w której na świat przyszedł Andrzej 
Krzycki, późniejszy prymas Polski i se-
kretarz na dworze Jagiellonów.
W zależności od modyfi kacji trasy jej 

długość w najbardziej rozbudowanej 
wersji to ok. 50 km. I pomyśleć, że to 
jedynie fragment atrakcji powiatu 
leszczyńskiego…

Jarosław 
Wawrzyniak,

starosta leszczyński:
Powiat leszczyński to 

atrakcyjnie geografi cz-
nie położony region, bogaty w jeziora 
i cieki wodne, duże kompleksy leśne 
oraz liczne zabytki historii i przyrody. 
Dzięki szybko rosnącej sieci ścieżek ro-
werowych w powiecie leszczyńskim do 
wielu interesujących miejsc można do-
trzeć na dwóch kółkach lub w inny ak-
tywny sposób.

Rynek w Święciechowie

Pałac we Włoszakowicach

Kościół w Jezierzycach Kościelnych
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Legenda

- ścieżki rowerowe


