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Szlak turystyczny „Z Na-
poleonem do Wiel-

kopolski” to pasjonująca 
wyprawa, której ścieżkę 
wyznaczają 23 przystanki-miejscowo-
ści. Są one związane z pobytem lub 
działalnością Napoleona Bonaparte, 
cesarza Francuzów w latach 1804-
1814, genialnego stratega, przywód-
cy i męża stanu. Na szlaku opisane 
zostały kluczowe atrakcje podróży, 
miejsca, historie, fakty i legendy warte 
poznania i zobaczenia.

A hiking trail „With Na-
poleon to the Great 

Poland” is fascinating 
expedition. This path  
is designated by the 23 stops.  
They are associated with the stay   
or activities of Napoleon Bonapar-
te, Emperor of the French in the years 
1804 -1814, brilliant strategist, leader 
and statesman. The trail was descri-
bed by key attractions, places, stories, 
facts and legends worth experience 
and seeing.

LL’itinéraire touristique 
«  Vers la Grande Po-

logne avec Napoléon 
Bonaparte » est un par-
cours passionant le long du chemin 
qui relie vingt-trois sites. Ces villages 
évocateurs sont liés avec le séjour et 
l’activité de Napoléon I, empereur des 
Français (1804 -1814), stratège, com-
mandant en chef des armées et hom-
me d’état de génie. Dans 6 districts 
de la région, on trouve de nombreux 
souvenirs et légendes qui vaut voir et 
connaître...

Der Wanderweg „Mit Na-
poleon nach Großpolen 

zusammen” ist eine spannen-
de Expedition, deren Weg 
markieren dreiundzwanzig Haltestellen- 
Ortschaften. Sie sind mit dem Aufenthalt 
und die Tätigkeiten von Napoleon Bo-
naparte (der französische Kaiser im Jahren 
1804-1814) verbunden. Er war auch 
einem genialen Stratege, Anführen und 
Staatsmann. Im Gebiet allen sechs Kreisen 
finden wir viele Sehenswürdigkeiten, Orten, 
Geschichten, Tatsachen und Legenden, die 
kennenzulernen und zu beachten wert sind.

Powiat Jarociński jako lider „pilotuje” realizację projektu „Z Napoleonem do Wielko-
polski”, w ramach którego na mapie Wielkopolski pojawił się nowy szlak turystyczny. 

Inicjatywa stworzenia nowego produktu turystycznego zgromadziła sześciu partnerów: 
Powiat Gostyński, Powiat Jarociński, Powiat Kościański, Powiat Leszczyński, Powiat Średzki 
i Powiat Śremski. Porozumienie pozwoliło ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI – turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 
6.1 – Turystyka, Schemat II – Promocja i informacja turystyczna.

Koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 1 miliona 440 tysięcy złotych, jednak dzię-
ki unijnej dotacji z budżetów partnerskich powiatów wyasygnowane zostanie tylko 15% 
powyższej kwoty. 

Hasło „Z Napoleonem do Wielkopolski” jest motywem przewodnim projektu, jednak 
powstanie szlaku ma także na celu pokazanie innych walorów turystycznych i kulturalnych 
poszczególnych partnerów projektu.



strona 
60

strona 
38-39

strona 
28-33

strona 
17-21



strona 
61-66

strona 
10-11

strona 
5-6



M IASTO 

Położony jest w południowo-
wschodniej części  województwa  
wielkopolskiego, jego siedzibą jest  
miasto Jarocin. W  granicach  
administracyjnych powiatu  
jarocińskiego znajdują się cztery  
gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin  
i Żerków położone na obszarze  
587,7 kilometrów kwadratowych.
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W 
Witaszycach, wsi położonej kilka kilometrów 
od Jarocina mieści się jedyne w Polsce Muze-
um Wojen Napoleońskich, gromadzące 

tysiące pamiątek z tamtego okresu.
W miejscowych zbiorach znajdują się obrazy, rzeźby, 

mundury, broń, tysiące figurek żołnierzy napoleońskich,  
a także certyfikowany włos francuskiego cesarza. Cen-
tralnymi punktami w dwóch salach muzeum są dioramy ze 
wspomnianymi figurkami, na których odtworzono bitwy pod 
Raszynem i Waterloo.

Pałac  
w Witaszycach
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Mundury z czasów Napoleońskich  
(zbiory z muzeum w Witaszycach)



Można tutaj zatrzymać się na posiłek oraz nocleg  
w pałacu, który sąsiaduje z muzeum. Oba budynki mieszczą 
się w XVIII-wiecznym dworze. Jak zachęcają właściciele 
posiadłości na swojej stronie internetowej, turyści zrelaksują się 
dzięki spokojnemu i cichemu otoczeniu. Witaszyce organizują 
też wycieczki śladami Napoleona do Gołuchowa, Winnej 
Góry, Dobrzycy, Śmiełowa, Opatówka i Kalisza. Przy muzeum 
napoleońskim powstało muzeum „Gwiezdnych Wojen”, kultowej 
sagi filmów science- 
fiction Goeorge’a Lu-
casa. Ścisłe powiązania 
„Muzeów Dwóch Im-
periów” widać na tere-
nie je otaczającym. Stoi 
tam efektowny pojazd 
transporter SKOT, na 
którym jest zatknięta 
bandera reklamująca 
obie witaszyckie 
atrakcje.

Diorama 
przedsta-

wiająca 
rekonstrukcję 

bitwy pod 
Waterloo
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Przedmioty związane z epoką napoleońską
(zbiory z muzeum w Witaszycach)
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Powiat  Jarocinski

B
achorzew to mała wieś sołecka położona  
w powiecie jarocińskim.  Przy drodze Hilarów- 
Bachorzew-Wilkowyja, w pobliskim lesie, widać nie-

wielkie piaszczyste wzniesienie ze starym pochylonym krzyżem. 
Jest to zbiorowa mogiła żołnierzy napoleońskich z czasów wy-
prawy Napoleona na Moskwę w 1812 roku.  Wojska francuskie 
maszerowały przez wieś dwukrotnie. Po ich odwrocie pojawiły 
się tutaj także oddziały rosyjskie. Inwazja Napoleona na Rosję, 
nazwana „Drugą wojną polską”, była początkiem końca jego 
dominacji w Europie. W latach 90-tych XX wieku, podczas 
wykonywanych w Bachorzewie prac archeologicznych znale-
ziono część dobrze zachowanego wyposażenia francuskiego 
żołnierza z okresu wojen napoleońskich. W 2010 roku krzyż 
został odrestaurowany.  Jest na nim wyryty napis: „Żołnierzom 
wojen napoleońskich – śnie wieczny dobrotliwy, spoczynku kości 
znużonych”. Mogiła jest miejscem wycieczek szkolnych i eduka-
cyjnych, często można znaleźć przy niej zapalone znicze oraz 
wieńce. W 2012 roku obchodzono 200. rocznicę wyprawy 
napoleońskiej.

Zbiorowa 
mogiła żołnierzy 
napoleońskich  
w Bachorzewie.
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W 
Jarocinie, mieście leżącym 70 km na 
południowy wschód od Poznania, znajduje 
się pałac Radolińskich. 

Powstał on w połowie XIX wieku według koncepcji 
pruskiego architekta Augusta Fryderyka Stulera. W grudniu 
1806 roku w Jarocinie przebywał Józef Zajączek, generał 
armii napoleońskiej. Dawny właściciel miasta, Franciszek 
Radoliński udzielił pomocy finansowej na zorganizowanie 
wojsk polskich przy cesarzu. Ofiarował na ten cel 100 tysięcy 
złotych. Radoliński uczestniczył także w pospolitym ruszeniu 
województwa kaliskiego (lata 1806-1807) jako dowódca 
drugiej chorągwi. Na początku 1807 roku ze względu na zły 
stan zdrowia, został odesłany do rodzinnego miasta. W jego 
zastępstwie na pospolite ruszenie oddelegowano Wojcie-
cha Dąbrowskiego. Obecnie w jarocińskim pałacu mieszczą 
się siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I-ego stopnia, 
koła Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Biblioteka  
Publiczna Miasta.

Pałac 
Radolińskich  
w Jarocinie 
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J
araczewo to wieś  położona w województwie wielko-
polskim, w powiecie jarocińskim, przy drodze krajowej nr 
12 Łęknica-Leszno-Jaraczewo-Kalisz-Dorohusk, ok. 10 

km na zachód od Jarocina. Tutaj został pochowany Adam 
Jaraczewski (1785-1831), generał brygady, syn Wojciecha  
i Ignacji Karczewskiej. W 1807 roku wstąpił do armii Księstwa  

War s zaws k i ego.  
W kampanii napo-
leońskiej walczył  
w wielu bitwach. Za 
odwagę w potycz-
ce pod Wagram  
w 1809 roku został 
odznaczony przez 
Napoleona Legią 
Honorową. Generał 
odniósł podczas 
niej tak poważne 
rany, że niektórzy  
historycy go uśmier- 
cili. Jaraczewski słynął 
z brawury i także  
w kolejnych bitwa-

ch wojen napoleońskich doznał wielu ran (m.in. pod Lutznen 
i pod Dreznem w 1813 roku). Przed służbą w armii francuskiej, 
Jaraczewski służył w wojskach pruskich. Odegrał bardzo 
istotną rolę w powstaniu listopadowym, odnosząc podczas 
niego szereg zwycięstw ze swoimi oddziałami. Zmarł w 1831 
roku na skutek epidemii cholery. Jego ciało przewieziono do 
Jaraczewa, gdzie go pochowano. Dzisiaj jego grobu już tu 
nie ma, na miejscowym kościele pojawiła się jednak tablica 
upamiętniająca napoleońskiego dowódcę.

Jaraczewo – tablica upamiętniająca 
napoleońskiego dowódcę Adama  
Jaraczewskiego 



Powiat  Jarocinski

Muzeum im. 
Adama  

Mickiewicza  
w Śmiełowie

W 
Śmiełowie, małej miejscowości leżącej 19 
kilometrów na północ od Jarocina znaj-
duje się muzeum im. Adam Mickiewicza. 

Zbudował je w 1797 roku Stanisław Zawadzki, jeden  
z najznakomitszych architektów epoki klasycyzmu. Zawadz-
ki podjął się tego zadania dla Andrzeja Gorzeńskiego, 
człowieka który odegrał istotną rolę w okresie wojen 
napoleońskich. Gorzeński pomagał - po wkroczeniu wojsk 
francuskich do Wielkopolski - organizować oddziały pol-
skie. Syn Andrzeja, Hieronim, był równie aktywny w walce 
o niepodległość. Uczestniczył w kampanii rosyjskiej  

10   Smielow    Smielow    11
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Wnętrza 
muzeum  

Napoleona, będąc adiu-
tantem marszałka Louisa 
Dabouta. Po powrocie z za-
granicy, prowadził majątek  
w Śmiełowie. Posiadłość słynęła z 
hodowli koni. Hieronim Gorzeński 
urządził w pałacu salę pamiątek  
z okresu wojen napoleońskich. 
Umieścił tam rzeczy związane 
z cesarzem, jego marszałkami 
oraz generałem Dąbrowskim. 
Charakterystyczne położenie 
Śmiełowa (nieopoadal granicy 
dzielącej zabory) sprawiało,  
że miejscowość była wyko-
rzystywana do ukrywania  
literatury, wykorzystywanej póź- 
niej w działalności niepodle-
głościowej.

   Smielow    11
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Country Jarocin

T
he most recognizable point of the route of 
Napoleon in the county Jarocin is a museum 
in Witaszyce. It is the only museum in Poland, 

referring to the period of the Napoleonic Wars. We can 
find there thousands of figurines of soldiers from that 
era, uniforms, weapons, commemorative paintings and 
Bonaparte’s hair which have authenticity certified. In Ba-

chorzew, a nearby village, we can see the 
grave of Napoleonic soldiers. Cross which 
commemorates the troops, who stationed 
here in 1812 is located in the roadside 

forest. In Jarocin we can admire the pal-
ace, owned by Radolińscy family. It was built 

in neogothic style  in the years 1847-1853 
by the architect Friedrich August Stüler for the 

owner of the town – Franciszek Radoliński. He 
participated in the years 1806 - 1807 in mass 
uprising. Jaraczewo, a village 10 km away from 
Jarocin associated with another great figure, 

Adam Jaraczewski. The general fought in many 
battles of the Napoleonic campaigns, and 
the attitude of the Battle of Wagram was 
honored by the emperor. 

Last place in the county Jarocin strongly 
associated with Napoleon is Śmiełów. Here is 

Adam Mickiewicz Museum, built for Andrzej Gorzeński, 
a man who, after the french troops stepped in to Wielko-
polska helped organize the Polish troops. Andrzej’s son, Hie- 
ronim, took a part in  Bonaparte’s Russian campaign. After 
return, he arranged a memorabilia room in the palace.
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Der Kreis Jarocin

D
as Museum in Witaszyce ist der meist erken-
nbare Punkt des napoleonischen Weges im 
Kreis Jarocin. Das ist einziges Museum Polens, 

das an die napoleonischen Kriege anknüpft. Man fin-
det hier Tausenden der Figuren der Soldaten, Uniformen, 
Waffen, Gedenkbilder und das zertifizierte Haar von 
Bonaparte. In Bachorzew, nahelegendem Dorf, steht wie-
der der Grabhügel der napoleonischen Soldaten. Das 
Gedenkkreuz zum im Jahr 1812 stationierenden Militär 
befindet sich in dem nahegelegeden Wald. In Jarocin 
kann man das Palais der Familie Radoliński bewundern. 
Franciszek Radoliński, der Eigentümer der Stadt, nahm 
aktiv an einer der Massenbewegungen in den Jahren 
1806-1807 teil. Er hat auch 100.000 Zlotys zugunsten 
der Orgnisation der polnischen Armee geschenkt. Das 
Dorf Jaraczewo, das 10 km von Jarocin entfernt ist, bin-
det sich an Adam Jaraczewski, andere bekannte Person. 
Dieser General kämpfte während der vielen Schlachten 
der napoleonischen Feldzüge. Für seine Haltung war er 
während der Schlacht von Wagram vom Kaiser ausgeze-
ichnet worden.

Śmiełów ist der letzte Ort des Kresies Jarocin, der stark 
mit Napoleon verbunden ist. Hier befindet sich das für An-
drzej Gorzeński gebaute Adam-Mickiewicz-Museum. An-
drzej Gorzeński half nach dem Eintreten der französischen 
Militär die polnischen Abteilungen zu veranstalten. Sein 
Sohn Hieronim nahm hingegen am russischen Feldzug von 
Bonaparte teil. Nach der Rückkehr hat er den Saal der 
Andenken in einem der Säle des örtlichen Palastes veran-
staltet.



L
e point le plus reconnaissable de la route de 
Napoléon dans le district de Jarocin est un 
musée à Witaszyce. Il est le seul musée en Po-

logne se référant à la période des guerres napoléoni-
ennes . On peut y trouver des milliers de figurines de sol-
dats, uniformes, armes, peintures commémoratives et  le 
cheveu de Bonaparte certifié. A Bachorzew, un village 
voisin, il y a la tombe de soldats napoléoniens. La  croix 
qui commémore les soldats stationnés là en 1812 est 
située dans la forêt en bordure de route. A Jarocin, on 
peut admirer le palais de Radolińscy. François Radoliński, 
le propriétaire de la ville, a activement participé à une 
des séditions dans les années 1806-1807, il a aussi 
offert cent mille zloty pour organiser l ’armée polonaise. 
Jaraczewo, un village situé à 10 km de Jarocin, est as-
socié à un autre grand personnage, Adam Jaraczewski. 
Le général a combattu dans de nombreuses batailles 
des campagnes napoléoniennes et son attitude durant 
la bataille de Wagram a été honoré par l ’empereur en 
personne. 

Le dernier lieu dans le district de Jarocin étroitement  
lié à Napoléon est Śmiełów. Il y a là le musée Adam 

Mickiewicz, construit pour Andrzej Gorzeński, hom-
me qui après l’entrée de l’armée de Napoleon 

en Gande-Pologne, a aidé à organis-
er  des brigades polonaises. Le fils 
d’Andrzej, Hieronim, a participé à la 
campagne de Bonaparte en Russie. 

Après son retour, il a  disposé dans 
une des salles du Palais des sou-
venirs de cette campagne.

14   

Le district de Jarocin



Położony jest w południowo-
zachodniej części województwa 
wielkopolskiego, jego siedzibą jest 
miasto Gostyń. W granicach ad-
ministracyjnych powiatu znajduje 
się siedem gmin: Borek Wlkp., 
Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, 
Pogorzela i Poniec położone na 
obszarze 810,3 kilometrów kwa-
dratowych.

2
Powiat 

Gostynski 



Powiat Gostynski

L
afajetowo to wieś w Polsce położona w wojewódz-
twie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim.

Nazwa wsi pochodzi od nazwiska francuskiego 
generała, polityka i humanisty, uczestnika rewolucji francuskiej, 
a także kampanii napoleońskiej – Marie Josepha de La 
Fayette. La Fayette cieszył się bardzo dużą popularnością 
wśród rodaków, ale także poza granicami swojego kraju. 
Był uznawany za wielkiego przyjaciela Polaków, wielokrotnie 
wspierał ich w różnych sprawach. Został współzałożycielem 
Francusko-Polskiego Komitetu Pomocy dla powstania listo-
padowego. Aktywnie działał w jego czasie, zbierając składki 
pieniężne, a także nawołując inne państwa do pomocy 
Polsce.

Rycina 
przedstawiająca 
postać generała 
Marie Josepha  
de La Fayette 

16   Lafajetowo 
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G
ostyń to miasto położone w południowo-
zachodniej części Wielkopolski, w odległo- 
ści około 70 km od Poznania, otoczone   

wzniesieniami. Na jednym ze wzgórz stoi ba-
zylika oraz kompleks zabudowań klasztornych, 
nazwanych Świętą Górą. Wiąże się z nią  
historia miejscowego mnicha.  Według źródeł history-
cznych Anglicy opracowali plan uprowadzenia Napo-

Bazylika na 
Świętej Górze 
w Gostyniu 
z zespołem 
klasztornym 
- archiwum 
Gminy Piaski
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Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu - archiwum Starostwa 
Powiatowego w Gostyniu



leona, kiedy przebywał na terenach Wielkopolski. Według 
legendy, Stefan Błażewski, brat z klasztoru Filipinów na  
Świętej Górze, łudząco podobny do Bonapartego, 
miał zostać wykorzystany podczas próby porwania 
jako sobowtór wodza. Wydarzenia te zostały opisane  
w  powieści  „Szachista”  Waldemara Łysiaka. 

Znana była niechęć mieszkańców Gostynia oraz  
polskiego duchowieństwa do Bonapartego. Kapłani 
spotykali się z lekceważeniem ze strony cesarza. W tych 

okolicach stacjonowały także wojska Hieronima, brata  
Napoleona. Nie cieszyły się one przychylnością Polaków. 
Dowody tego można odnaleźć w pamiętnikach zakonników 
ze Świętej Góry. 

Pomysłodawcy porwania Napoleona dodatkowo za-
bezpieczali się przed ewentualną zdradą Błażewskiego. 

Zabudowania 
klasztoru  
Filipinów   

na Świętej 
Górze - archi-
wum Starostwa  

Powiatowego w 
Gostyniu
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Anglicy obawiali się, że mnich może w pewnym momen-
cie rozmyślić się i zrezygnować z realizacji planu. Stąd 
groźby pod adresem jego siostrzenicy. Łysiak, znawca 
Napoleona i jego historii, przy tworzeniu swojej powieści 
zasięgnął wielu wiarygodnych źródeł. Korzystał z ko-
pii XIX-wiecznych dokumentów, opowiadań Gijsberta  
Bemtropa, uczestnika wyprawy na Rosję z 1812 roku 
oraz relacji Ottona Pircha, pruskiego oficera, który 
sporządził mapę Gostynia i okolic. Pirch opisywał  
„dziwnego mnicha”, świetnie znającego język francuski,  

Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu - perła architektury barokowej  
w Polsce - archiwum Starostwa Powiatowego w Gostyniu
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a także cieszącego 
się wielkim autory- 
tetem wśród innych  
zakonników.  Bem-
trop, który podob-
nie jak Pirch  
odwiedził klasz-
tor w Gostyniu, 
nie mógł uwierzyć,  
że jego spowiedni-
kiem był sam Napo-
leon. W rzeczywi- 
stości w konfesjo- 
nale siedział 
Błażewski, a opo- 
wieść Bemtropa  
miała tylko prze- 
konać jego adre- 
satów, jakie było 
podobieństwo mni- 
cha do cesarza.  
Łysiak w 1975  

roku udał się do Gostynia, aby po- 
twierdzić tożsamość sobowtóra Napoleona.  
Dzięki uprzejmości duchownych, zyskał dostęp do  
miejscowych archiwów. Błażewski po nieuda- 
nej akcji wyniósł się – za zgodą przełożonych –  
z klasztoru na blisko 5 lat. Po powrocie rzadko opuszczał 
gostyńskie mury, ukrywając swoje podobieństwo do  
Bonapartego. Zmarł w 1849 roku. Postać  

Powiat Gostynski
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Wnętrze  
bazyliki -  
archiwum 

Starostwa 
Powiatowego   

w Gostyniu



polskiego duchownego jest autentyczna, nie wiado-
mo, ile z wydarzeń opisujących jego życie pokr ywa  
się z prawdą. Stojąca obok klasztoru bazylika 
powstała w latach 1675-1698. Największy wpływ na 
jej obecny wygląd miała Zofia Konarzewska, wdowa 
po inicjatorze budowy klasztoru, Adamie. Ten zmarł 
w trakcie trwania pierwszych prac. Konarzewska była 
zauro-czona weneckim kościołem Santa Maria del-
la Salute i to na jego podobieństwo postanowiła 
zbudować bazylikę w Gostyniu.

Zabudowania klasztoru Filipinów na Świętej Górze - archiwum 
Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Powiat  Gostynski
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W
ieś Brzezie pod Gostyniem,  będąca 
miejscem przemarszu wojsk Napoleo-
na, leży 30 kilometrów na wschód od 

Leszna. Według legendy we wsi zatrzymał się cesarz  
z adiutantami na posiłek. 
Zjedli go z przydrożnego 
kamienia. Dzisiaj trudno jest 
odnaleźć kamień, jednak 
wkrótce historyczne miej-
sce ma zostać należycie 
oznaczone i oddane do 
użytku jako atrakcja tu-
rystyczna. Trasa przem-
arszu wojsk napoleońskich 
zachowała się. Odci- 
nek drogi Pijanowice-
Żytowiecko jest nazywany 
szlakiem napoleońskim.

Panorama wsi Brzezie – miejsce przemarszu wojsk Napoleona

Powiat Gostynski Country Gostyn

     2322  Brzezie



T
he highlight of the route of 
Napoleon in the county 
Gostyń and the heart of 

the region is city Gostyń. Here stands 
a beautiful basilica and monastery 
buildings. In a place called the „Holy 
Mountain” is linked to the story of a 
monk living in a monastery, Stefan 
Blażewski. Polish monk who resembled 
Napoleon, meant to be substituted 
for the Emperor. These events are de-
scribed in the novel “The Chess Player ” 
by Waldemar Łysiak. The writer ’s work 
was based on old documents, as well 
as stories Gijsbert Bemtrop, member of 
the expedition to Russia in 1812, and Otto Pirch, the 
prussian officer who created the map of Gostyń and the 
surrounding areas. In Gostyń french troops stationed un-
der the command of Jerome, Napoleon’s brother. Places 
that have also an interesting histories are Lafajetowo 
and Brzezie. The second village was the site of Napo-
leon’s march, the emperor and his aides stopped here for 
a meal, which was consumed on roadside stone. 

Lafajetowo was named after the french general and 
politician, Marie Joseph de La Fayette. Participant of the 
French Revolution and the Napoleonic campaign en-
joyed considerable popularity among the Poles, and was 
famous for the fact that he was fighting for their cause in 
the international arena. He organized such measures for 
the November Uprising, was also a co-founder of French-
Polish Committee for the Uprising.

Country Gostyn
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G
ostyń, das Herz der Region, ist der  
wichtigste Punkt des Weges im Kreis Gostyń. 
Hier steht die schöne Basilika mit dem Kom-

plex der Klostergebäude. Mit dem Ort, der “Heiliger Berg” 
genannt ist, verbindet sich die Geschichte des gewissen 
Mönches Stefan Błażewski. Weil dieser polnische Mönch 
Napoleon ähnlich war, sollte er als Kaisers Strohmann di-
enen, den die Engländer zu entführen planten. Solche Er-
eignisse hat Waldemar Łysiak im Roman “Schachspieler ” 
beschrieben. Der Schriftsteller stützte sich auf die alten 
Urkunden, die Erzählungen von Gijsbert Bemtrop - Teilne-
hmer am Zug nach Russland im Jahr 1812, sowie die von 
Otto Pirch - dem preußischen Offizier, der Autor der Land-
karte von Gostyń und der Umgebungen war. In Gostyń 
stationierte auch das französische Militär unter dem Kom-
mando von Hieronim, Napoleons Bruder. Weitere Orte mit 
anderen genauso interessanten Geschichten sind Lafa-
jetewo und Brzezie. Das zweite Dorf war der Platz des 
Durchmarsches der Napoleons Armee. Hier ist selbst der 
Kaiser mit seinen Adjutanten für Mahlzeit angehalten, die 
er aus dem Stein am Wegesrand gegessen hat.

Lafajetowo verdankt seinen Namen dem französis-
chen General und Politiker Marie Joseph de La Fayette. 
Der Teilnehmer der Französischen Revolution sowie der 
napoleonischen Feldzüge genoss große Beliebtheit unter 
Polen und war berühmt wegen seines Kampfes um polnis-
che Sache auf der internationalen Bühne. Er organisierte 
u.a. die Mittel zugunsten des Novemberaufstandes, war 
ebenfalls einer der Gründer des Französisch-Polnischen 
Komitees zur Förderung des Aufstandes.



L
e Haut Lieu sur la route napoléonienne dans le 
district de Gostyń est son chef-lieu. A Gostyń, il 
y a  une magnifique basylique avec un ensem-

ble de bâtiments monastiques. Le site designé Le Saint-
Mont rappelle l ’histoire d’un moine polonais qui y habi-
tait, Stefan Błażewski. Le moine dont la ressemblance 
à l’empereur passait pour évidente, aurait remplacé 
Napoléon menacé de l’enlèvement de la part des An-
glais. Ces événements ont été décrits dans le roman « 
Le joueur d’échecs » par Waldemar Łysiak. L’écrivain a 
puisé l ’histoire de son oeuvre dans de vieux documents 
et contes de Gijsbet Bemtrop, soldat de la campagne 
de Russie en 1812, et aussi dans des récits de Otton 
Pirch, officier prussien, l ’auteur de la carte de Gostyń et 
ses alentours. A Gostyń stationnaient l ’armée française 
sous le commandement du frère de Napoléon, Jérôme. 
Dans la région, on trouve aussi d’autres sites intéres-
sants, comme Lafajetowo et Brzezie. Ce dernier village 
témoigne du défilé des troupes de Napoléon ; là, sur le 
camp, l ’empereur en personne avec ses adjudants ont 
pris leur repas. 

Le village Lafajetowo doit sa dénomination à 
l ’homme de politique, général  Marie Joseph La Fay-
ette. Combattant de la Révolution Française et soldat 
des campagnes napoléoniennes, il était célèbre et 
reconnu des Polonais pour son activité internationale 
au profit de la cause polonaise. La Fayette a organi-
sé l ’aide financière pour l ’Insurrection de novembre de 
1830 et il a co-créé le Commité Franco-Polonais de 
secours pour l ’Insurrection.
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Położony jest w zachodniej części  
województwa wielkopolskiego, jego 
siedzibą jest miasto Leszno, które 
jednak nie wchodzi w skład powia-
tu lecz jest samodzielnym powiatem 
grodzkim. W granicach administra-
cyjnych powiatu leszczyńskiego 
znajduje się siedem gmin: Włosza-
kowice, Święciechowa,  Rydzyna, 
Krzemieniewo, Osieczna, Wijewo, 
Lipno położone na obszarze  
804 km kwadratowych.

3
Powiat 

Leszczynski

  Lipno    27



P
rzy drodze z Leszna 
do Lipna w lasku 
znajduje się głaz 

narzutowy. Według legendy 
kamień służył  cesarzowi za 
stół do posiłku. Odnalezienie 
reliktu nie jest łatwą sprawą. 
Głaz nie jest oznaczony, jed-
nak o jego istnieniu dobrze 
wiedzą okoliczni mieszkańcy. 
Zapytani o drogę wskazują 
miejsce położenia kamie-
nia. Napoleon zatrzymał się  

w okolicach Lipna w 1812 
roku, uciekając z Moskwy po 
nieudanej wyprawie na Rosję.

  Lipno    27

Powiat Leszczynski

Głaz narzutowy  
w okolicach Lipna
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R 
ydzyna jest położona w południowej części 
województwa Wielkopolskiego, w powiecie 
leszczyńskim, około 10 km od Leszna. Jest  

miastem objętym opieką konserwatorską z uwagi na zacho-
wany XVIII-wieczny układ przestrzenny oraz liczne zabyt-
kowe budowle. Bonaparte w Rydzynie nigdy nie był. Nie 
miał na to czasu. Znajduje się tutaj jednak wiele pamiątek 
z nim związanych. Zabytkowy zamek z XVII wieku to  
dawna rezydencja króla Stanisława Leszczyńskiego 

Zamek w Rydzynie z XVII w. (elewacja zachodnia)
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Portret  Antoniego Pawła 
Sułkowskiego (zbiory Zamku  

w Rydzynie)  

Zamek w Rydzynie z XVII w. (elewacja zachodnia)

i książąt Sułkowskich, ściśle po-
wiązanych z Napoleonem. Pier-
wotna, gotycka budowla została 
wzniesiona w XV wieku i przetrwała 
dwa stulecia. W latach 1682-
1695 w jej miejsce powstała 
rezydencja Leszczyńskich. Wtedy 
zamek zyskał cztery kondygnacje, 
wewnętrzny dziedziniec oraz basz-
ty w narożach. Na początku XVIII 
wieku nastąpiła pierwsza prze-
budowa posiadłości. Jej autorem 
został jeden z najwybitniejszych 
architektów baroku Pompeo 
Ferrari. Włoch był wcześniej 
współautorem projektu zamku. 
Kolejna przebudowa, wykonana 
na zlecenie Sułkowskich przypa-
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da na lata 1742-1745.  Zmieniono wtedy salę balową, 
a także założono nowe dachy. Ostatnia znacząca inge- 
rencja w architekturę budowli miała miejsce w latach 
1785-1790. Wtedy ponownie modyfikacji uległ wygląd 
sali balowej, dodano w niej korynckie kolumny oraz umie-
szczono posągi między nimi. Zamek wraz z przylegającym 
do niego parkiem i terenami stanowi jeden z najcen-
niejszych w Polsce zespołów pałacowo-parkowych. Jest 
udostępniany do zwiedzania. Znajdują się tutaj pamiątki  
po rodzinie Sułkowskich. Są to  komplety mebli oraz zabyt-
kowe ryciny. Sławę rodowi przynieśli Józef, adiutant Napo-
leona oraz Antoni Paweł, pułkownik napoleoński i generał 
wojsk Księstwa Warszawskiego. 

Widok na zamek od strony parku (elewacja  
wschodnia)



  Rydzyna    31

Powiat  Leszczynski

Wnętrza zamku w Rydzynie

Józef Sułkowski wstąpił do armii francuskiej po 
upadku powstania kościuszkowskiego. Odznaczał 
się wyjątkowym zmysłem taktycznym oraz męstwem  
i szybko awansował w wojskowej hierarchii. Za zasługi 
na polu walki został adiutantem Napoleona. Poległ 
bohaterską śmiercią w Kairze w 1798 roku. Antoni 
Paweł z kolei wstąpił do wojsk Bonapartego po roku 
1812. W Rydzynie znajdują się portrety obu sławnych 
Polaków, a także pamiątki, które po sobie pozostawili. 

Po przeprowadzonych wiele lat temu poszukiwa-
niach znaleziono fragmenty umundurowania 

Antoniego Pawła Sułkowskiego, 
takie jak buty do jazdy 

konnej czy guziki. Nie-
stety nie znaleziono 

żadnych odznaczeń 
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wojsko-wych ani samego munduru. Ślady napoleońskie  
są widoczne także poza murami rydzyńskiej budowli.  
Most zamkowy jest strzeżony przez egipskie sfinksy 
(wzniesione na cześć wyprawy cesarza do Egiptu),  
a po jego drugiej stronie stoi budynek nazywany 
Malagą. Symbolizuje on wędrówkę Antoniego 
Pawła Sułkowskiego od Pirenejów do miasta Malagi.  
W Hiszpanii Sułkowski zwieńczył swoją 
przygodę u boku francuskiego wodza 
zostając gubernatorem. Antoni Paweł 
w międzyczasie przez tydzień 
piastował tytuł głównego 
wodza Polaków przy Napo-
leonie. Po zakończeniu karie- 
ry wojskowej zasłynął jako  

Egipskie sfinksy strzegące mostu do zamku
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Widok na park przy zamku

oddany kurator młodzieży w Lesznie. Pod rydzyńskim 
kościołem znajduje się krypta rodu Sułkowskich. Jest tutaj 
kilkanaście trumien; wśród nich pokaźny grobowiec Anto-
niego Pawła. 

Zamek w Rydzynie przeszedł gruntowną odbudowę  
w latach 1950-1965 w wyniku wydarzeń z 1945 roku.  
Wtedy posiadłość została ograbiona i spalona do gołych 
murów przez Armię Czerwoną. W latach okupacji mieściła  
się tutaj szkoła Hitlerjugend. Jeszcze wcześniej, od 1928  
roku do wybuchu II wojny światowej zamek był siedzibą  
Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich.



I
n Rydzyna, city located 10 km from the Leszno 
is a magnificent castle which is associated with 
the era of Napoleon. The emperor never visi-

tated Rydzyna, but we find here a lot of memorabilia 
associated with him. The castle was the residence of 
King Stanislaw Leszczynski and dukes Sułkowscy. Józef 
Sułkowski was Napoleon’s aide, Antoni Paweł was a 
colonel in Napoleon’s army and general in army of the 
Duchy of Warsaw. In the castle can be viewed antique 
furniture, prints, and parts of Antoni Paweł’s uniforms, 
like riding boots and buttons. Bridge to the castle is 
protected  by the egyptian sphinxes, built in honor of 
Bonaparte’s expedition to Egypt. On the other side of 
the bridge stands Malaga. This building symbolizes the 
Antoni Paweł’s journey from the Pyrenees to Malaga, 
where Sułkowski, crowning his career alongside Napo-
leon became governor. The second famous Sułkowski, 
Józef, died heroically in Cairo in 1798. To the north of 
Rydzyna, on the road from Leszno to Lipno we will find 
a boulder. According to legend, a distinctive stone in 
the woods was used  as a table on which the Napo-
leon  ate a meal during his escape from Russia in 
1812. 

Finding the relic is not 
easy, however, the existence 
of boulder is well known to 
local residents, where you can 
ask for directions.
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I
n Rydzyna, der 10 km von Leszno entfernt ist, befin-
det sich das schöne Schloss, das an die napole-
onischen Zeiten anknüpft. Zwar war der Kaiser nie 
in Rydzyna zu Besuch, trotzdem kann man hier die 
vielen mit ihm assoziierten Andenken finden. Das 
Schloss war die Residenz von König Stanisław 

Leszczyński sowie den Sułkowski Herzöge. Józef 
Sułkowski war Napoleons Adjutant, Antoni 

Paweł dagegen der napoleonische Oberst 
und General des Militärs des Herzogtums 

Warschau. Im Besitztum können wir uns 
die antiken Möbel, die Illustrationen 

und ebenfalls Elemente der Uniform von 
Antoni Paweł, wie die Schuhe zum Reiten 
oder die Knöpfe, ansehen. Die Schloss-
brücke bewachen Sphinxe, die zu Ehren 

vom Zug nach Ägypten gebaut wurden 
und auf der anderen Brückenseite steht 
Malaga. Dieses Gebäude symbolisiert den 

Streifzug von Antoni Paweł von Pyrenäen 
zu Malaga, wo Sułkowski seine Karriere 
an der Seite Napoleons als Gouverneur 

krönte. Der Zweite der berühmten Sułkowski 
Joseph, der einen heldenhaften Tod in Kairo im Jahr 1798 
starb. Nördlich von Rydzyna an der Straße von Leszno 
nach Lipno kann man einen Fels finden. Der Legende nach 
sollte dieser Stein dem Napoleon als Tisch während einer 
Mahlzeit auf der Flucht aus Russland im Jahr 1812 helfen.

Zwar ist das nicht leicht, das Relikt wiederzufinden, die 
hiesigen Einwohner wissen jedoch von seiner Existenz und 
man kann ihnen freilich nach den Zeigern fragen.
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A 
Rydzyna, village situé à 10 km de Leszno, 
il y a un beau château où l ’on peut trou-
ver beaucoup de souvenirs commémo-

rant Napoléon, même si l ’Epereur n’y est jamais venu.  
A l’époque, le château restait la résidence du roi Stan-
islas Leszczyński et des ducs Sułkowski. Józef Sułkowski 
était adjudant de Napoléon, et Antoni Paweł, à son 
tour, colonnel dans l ’armée napoléonienne et général 
de l’armée du Duché de Vasovie. Le domaine offre 
aux visiteurs l ’exposition des meubles anciens, gravures, 
éléments de l ’uniforme de Antoni Paweł, comme p.ex. 
bottes de cheval, boutons. Le pont qui mène au châ-
teau est gardé par deux sphinx bâtis en l ’honneur de 
la campagne napoléonienne en Egypte. De l ’autre 
côté du pont se trouve Malaga – bâtiment symbol-
isant l ’expédition que Antoni Paweł Sułkowski a en-
trepris dans les Pyrénnées pour la finir à Malaga où  
il est devenu gouverneur après avoir terminé sa car-
rière dans l ’armée de Napoléon. Józef, l ’autre Sułkowski 
mentionné, a trouvé la mort héroïque au Cair en 1798. 
Au nord de Rydzyna, au bord de la route qui lie Leszno 
et Lipno, on peut voir une roche. Selon une légende, 
cette pierre a servi à Napoléon en tant que 
table pour son repas durant le retour de 
Russie en 1812. 

Il n’est pas facile de trouver ce 
vestige, mais les habitants connais-
sent bien son histoire et l’on peut 
leur demander des indices. 
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Położony jest w centralnej części 
województwa wielkopolskiego, 
jego siedzibą jest miasto Kościan. 
W granicach administracyjnych  
powiatu kościańskiego znajduje 
się pięć gmin: miasto Kościan, 
gm. Kościan, gm. Czempiń, gm. 
Krzywiń i gm. Śmigiel położo-
ne na obszarze 722 kilometrów 
kwadratowych.

4
Powiat 

Koscianski
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W 
Turwi, wsi położonej w powiecie kościańskim 
zabytkiem epoki napoleońskiej jest barokowy  
pałac otoczony parkiem. Właścicielem 

majątku od 1730 roku była rodzina Chłapowskich. W roku 
1812 starosta kościański Józef Chłapowski zorganizował 
w posiadłości wystawny obiad dla szwadronu pol-
skiego pułku armii Bonapartego. Według jednej z le- 
gend na przyjęciu obecny był cesarz. Uczta w Turwi 
była wzorem dla opisanego przez Adama Mickiewicza  
w „Panu Tadeuszu” słynnego przyjęcia w Soplicowie. Dezydery 
Chłapowski, syn Józefa, był członkiem gwardii honorowej 
witającej Napoleona w okolicach Międzyrzecza. Walczył 
także u jego boku m.in. w kampanii hiszpańskiej i austriackiej  
(a później także rosyjskiej i saskiej). Wcześniej był 
adiutantem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 

Barokowy pałac w Turwi – fasada
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Za zasługi w bitwie pod Ratyzboną został uho-
norowany tytułem barona cesarstwa. Po bitwie pod  
Tczewem odznaczono go krzyżem Virtuti Militari oraz  
Legią Honorową. 
W 1811 roku 
Chłapowski został  
mianowany szefem  
szwadronu polskie-
go 1 Pułku Szwo- 
leżerów-Lans je rów  
Gwardii Cesarskiej. W 
trakcie kampanii sas- 
kiej w 1813 roku, kiedy 
pojawiły się plany 
oddania Księstwa 
Warszawskiego Ca-
rowi Rosyjskiemu w  
imię utrzymnia pokoju 
Francusko-Rosyjskiego. 
Chłapowski uznał ten  
akt za zdradę, podał się do dymisji i w efekcie odsu- 
nął się od Napoleona. Służbę w armii zakończył 
w stopniu pułkownika, niestety decyzja ta nie 
przyniosła mu dobrej sławy. Wśród napoleoń- 
skich weteranów pojawiły się głosy oskarżające go  
o dezercję. Jako pułkownik w stanie spoczynku Dezydery 
Chłapowski wyjechał do Paryża. Do Wielkopolski powrócił  
w 1815 roku. 

Większość członków rodziny Chłapowskich, łącznie  
z generałem Dezyderym oraz jego żoną, jest pochow-
ana przy kościele parafialnym w Rąbiniu, położonym  
około 4 kilometry od Turwi.

Widok na pałac od strony parku



C 
ichowo to mała wieś leżąca w powiecie 
kościańskim, 30 km od Kościana. Tutaj znaj-
duje się skansen filmowy „Soplicowo”. Po zakoń- 

czeniu zdjęć do filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii  
Andrzeja Wajdy, do Cichowa trafiły dekoracje spod  
warszawskiego Józefowa. Ponownie je złożono i udostę- 
pniono turystom do zwiedzania. To miejsce jest jedynym  
filmowym folwarkiem w Polsce. Tworzą go: dom Sopliców,  
lamus, wozownia, stajnia, spichlerz, kurnik, żuraw, stud-
nia, ogródek Zosi i stary sad. Wszystkie elemen- 
ty zostały wykonane - z zachowaniem historycznej wierności -  
w ciągu dwóch miesięcy. Scenografię przygotowano w da-
wnym pałacowym ogrodzie. 

  Soplicowo   4140    Soplicowo
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Rekonstrukcja dworu Sopliców (skansen w Cichowie)



W Soplicowie miały miejsce inscenizacje history- 
czne związane z czasami Napoleona, a gospo-
darze przybytku przyjmują swoich gości po staropol-
sku przypominając obyczaje epoki. Bonaparte  
niezwykle chwalił sobie polską gościnność, podkreślając 
wielokrotnie kulturę Polaków. Jedna ze wspomnianych 
inscenizacji miała miejsce 20 sierpnia 2006 roku  
i odbyła się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni  
Polsko-Francuskiej. Została zorganizowana z okazji 
200. rocznicy wkroczenia Napoleona do Wielko-
polski. W rolę francuskiego cesarza wcielił się mer 
francuskiej gminy Beny Bocage, Yves Cordon.  
Wodza witali żołnierze oraz kawalerzyści. W wy-
darzeniu brała także udział młodzież z Polski, Włoch  
i Francji, która przygotowała prezentację „Pana 
Tadeusza” w trzech językach. W inscenizacji  
z 24 czerwca 2012 roku uczczono 200. rocznicę  

Drewniany budynek stajni 
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przekroczenia Niemna przez 600-tysięczną armię 
francuską. To wydarzenie zapoczątkowało przegraną 
kampanię rosyjską Napoleona. W inscenizacji wzięło 
udział kilkuset żołnierzy z grup rekonstrukcyjnych  
z różnych miast  Polski: 2. Pułk Piechoty Księstwa War-
szawskiego z Krotoszyc, 4. Pułk Piechoty Księstwa War-
szawskiego, 4. Pułk Piechoty z Łodzi, 1. Legia Polsko-
Włoska z Nysy, 47. Infanterie Regiment von Grawert  
z Kłodzka i Garnison Regiment von Lattor f z Kędzierzyna 
Koźle. Całość prezentowała się efektownie; organiza-
torzy stanęli na wysokości zadania wzbogacając przed-

  Soplicowo   4342    Soplicowo
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Widok na skansen filmowy „Soplicowo” w Cichowie



stawienie o wystrzały z armat oraz inne  
efekty pirotechniczne. Podczas uroczysto-
ści wystawiono eksponaty z Muzeum Wojen 
Napoleońskich w Witaszycach. W garze  
o pojemności 4000 tysięcy litrów ugo-
towano też tradycyjną francuską zupę 
cebulową. 

Zajazd w Cichowie przyciąga wie-
lu turystów. Skansen jest dostępny dla 
zwiedzających kilka miesięcy w roku, zazwyczaj 
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Fragment z „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza opisujący Soplicowo



od maja do września. 
Oprócz wizyty w Sopli- 
cowie można wypo- 
cząć na pobli-
skiej plaży. Są tu 
także organizo-
wane pokazy lotów 
ptaków drapieżnych: 
jastrzębi, orłów oraz 
sokołów. Do dyspozy-
cji turystów jest bar, 
gdzie można zjeść 
i nabrać sił przed 
dalszą wędrówką 
szlakiem Napoleona.

  4544    Soplicowo

Sokół – jeden z „podopiecznych” Akademii 
Zwierząt przygotowującej zwierzęta  

do udziału w filmach 
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Lamus w Cichowie



T
he pride of the county Kościan is Cichowo.  
This small village has a beautiful open-air  
film museum “Soplicowo”. After completing  

photoshooting to movie “Pan Tadeusz”, directed 
by Andrzej Wajda,  the movie decorations were 
transfered from Józefów to Cichowo. In this 

way, tourists can feel at-
mosphere of the old  Lithu-

anian countryside. Napoleon 
Bonaparte have never been here, 

however, the memory of him in this place 
is alive.  In Soplicowo took place redeco-
rated  historical reenactments. One of them 

was held with the participation of the Emper-
or, whose role played by Yves Cordon, mayor 
of the french city Beny Bocage. In another, 
the hosts prepared the reconstruction of one 
of the Napoleonic battles. It was attended 

by several hundred soldiers, the presentation 
was accompanied by spectacular pyrotech-
nics shows. Tourists can arrive to Soplicowo 
in the period from May to September. In ad-
dition to visiting the museum, you can also 
relax on the nearby beach. 

In the aforementioned “Pan Tadeusz” Adam Mick-
iewicz colorfully described the feast in Soplicowo. For 
writer the example was ceremonial feast at the palace 
in Turew, a village near Cichowo. Feast was organized 
by Józef Chłapowski, Dezydery ’s father, a member of 
the Napoleon’s honor guard. According to a legend, 
Bonaparte appeared at this banquet. 
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County Koscian
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Der Kreis Koscian

C
ichowo ist der Stolz des Kreises Kościan. 
In diesem kleinen Dorf befindet sich das 
schöne Film-Freilichtmuseum “Soplicowo”. 

Gerade hier, nachdem Film “Pan Tadeusz” schon gedreht 
wurde (Regie: Andrzej Wajda), ist die Filmdekoration 
nach Józefow gelangen. Deswegen können Touristen in 
Cichów das Klima des alten litauischen Dorfes genießen. 
Napoleon Bonaparte ist niemals hier entlanggefahren, 
aber das Gedächtnis an ihn bleibt immer noch lebendig. 
In Soplicowo dagegen  wurden die historischen Theater-
aufführungen veranstaltet. Eine von ihnen hat mit einer 
Teilnahme des Kaisers stattgefunden. Seine Rolle hat 
Yves Cordon, der Maire der französischen Stadt Beny 
Bocage, gespielt. Es wurde auch eine der napoleonis-
chen Schlachten rekonstruiert. Hunderte Soldaten haben 
daran teilgenommen und es fehlte nicht an effektvolle py-
rotechnische Schau. Die Touristen können Soplicowo von 
Mai bis September besichtigen. Wenn das Wetter günstig 
ist, überlebt das Freilichtmuseum die wahre Belagerung. 
Umso mehr, dass neben der Besichtigung des Freilicht-
museums, kann man sich ebenfalls auf dem nahegelegen 
Strand entspannen.

Im oben erwähnten „Pan Tadeusz” hat Adam Mickie-
wicz das Festessen farbenfroh in Soplicowo beschrieben. 
Als Muster sollte dem Schriftsteller ein festlicher Empfang 
im Dorf Turwia, das neben Cichów liegt. Diesen Empfang 
hat Józef Chłapowski, der Vater von Dezydery und  Mit-
glied der Ehrengarde Napoleons, veranstaltet. Selbst 
Bonaparte ist erschienen. 
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Le district de Koscian

L
e district Kościański est très fier de son village 
Cichowo où il y a le musée en plein air « Sopli-
cowo ». C’est le musée qui garde le décor 

préparé pour la réalisation à Józefów du film de Andrzej 
Wajda « Pan Tadeusz » (« Messire Thadéee »). Gràce 
à ce projet, les touristes peuvent sentir l ’ambiance d’un 
ancien village lituanien. Napoléon Bonaparte n’est ja-
mais passé par là, mais sa légende y reste très vivante. 
A Soplicowo, quelques reconstitutions historiques ont 
eu lieu ; entre autres, celle avec le personnage de 
l’empereur interprété par le maire de la ville française 

Beny Bocage, Yves Cordon, ou une autre qui 
présentait une bataille napoléonienne avec 
la participation de quelques cents de soldats 
et le spectacle pyrotechnique. Soplicowo 
ouvre pour les touristes entre les mois de mai 

et septembre. Par le grand chaleur, Sopli-
cowo est assiégé de touristes, ce qui est 
dû, non seulement au musée, mais aussi à 
la plage où l ’on peut se reposer. 

Le poème mentionné d’Adam Mic-
kiewicz „Pan Tadeusz” comprend une 

belle description d’un festin à Soplicowo. 
Le poète s’est inspiré de la réception au 
palais de Turew, près de Cichów, donnée 
par Józef Chłapowski, père de Dezydery, 

celui-ci, membre de la garde d’honneur 
de Napoléon. Bonaparte en per-
sonne a été présent à cette fête.
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Położony jest w środkowej  
części województwa wielkopol-
skiego, jego siedzibą jest miasto 
Śrem. W granicach administra-
cyjnych powiatu śremskiego 
znajdują się cztery gminy:  
Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp.  
i Śrem położone na obszarze  
575 kilometrów kwadratowych.

5
Powiat 
Sremski



Ś 
rem, Manieczki, Grzybno  
i Brodnica to miejsca, 
które łączy wielka postać 

polskiej historii – Józef Wybicki. To  
autor Mazurka Dąbrowskiego, 
pieśni Legionów Polskich we 

Włoszech, która stała się 
hymnem narodowym Pol-
ski. W czasie powstania 
kościuszkowskiego w 1794 
roku Wybicki walczył pod 
komendą generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego. 
Na polecenie Napoleona 
wkraczającego do Berlina 
wraz z generałem, Wybicki 
wezwał Polaków do pow-
stania przeciwko Prusom.  

W Śremie, mieście znaj-
dującym się 30 km 
na południe od Poz-
nania, przed ratuszem 

miejskim znajduje się 
obelisk z popiersiem 
autora hymnu. Tutaj 
Wybicki był częstym 
gościem. 6 sierpnia 
1791 roku podpi-

sał akt wstąpienia w stan mieszczański. Wspomnia- 
ny obelisk został postawiony na pamiątkę tego wydarze-
nia. Podobne popiersie możemy zobaczyć w Maniecz-
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Obelisk z popiersiem Józefa Wybickiego  
przed ratuszem w Śremie



kach, wsi znajdującej się w połowie drogi ze Śremu do 
Czempinia. Umieszczono na nim pamiątkową tablicę 
„Józef Wybicki – senator (1747-1822), twórca hymnu 
narodowego – Jeszcze Polska nie zginęła”. Wybicki był 
właścicielem Manieczek na przełomie XVIII i XIX wieku  
i mieszkał tam aż do swojej śmierci w 1822 roku. 
Mieścił się tam też dworek, który spłonął w XIX wieku,  
a w jego miejsce w 1995 roku ustawiono głaz narzutowy  
z pamiątkową tablicą. We wzniesionym w 1894 roku  
nowym dworze stanęło muzeum Wybiciego (działało  
w latach 1978-1991), w którym od 1990 do  
1992 roku przechowywano urnę z sercem gene- 
rała Dąbrowskiego. Kolejnym miejscem na szlaku 
napoleońskim kojarzonym z Wybickim jest Grzyb-
no, wieś położona 5 km na północny zachód  

  Grzybno   5150   Manieczki
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Manieczki – popiersie Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego



od Brodnicy. Znajduje się tu Zespół Szkół 
Rolniczych. W holu szkoły wisi tablica 
upamiętniająca autora hymnu . We wspo- 
mnianej Brodnicy natomiast przy 
neogotyckim kościele mieści się grób 
Wybickiego. Jest on pusty. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości jeden 
z poznańskich duchownych wyszedł  
z inicjatywą stworzenia panteonu 
wybitnych Wielkopolan. Prochy Wybi- 
ckiego zabrano z Brodnicy w 1923 roku  
i złożono w specjalnie wykonanym 
sarkofagu w krypcie kościoła św. 
Wojciecha. To miejsce spoczynku m.in.  
takich ludzi, jak kompozytor Fe-
liks Nowowiejski czy pułkownik armii 
napoleońskiej Andrzej Niegolewski.  

Budynek Zespołu Szkól Rolniczych w Grzybnie 

Tablica pamiątkowa na 
cześć generała Józefa 
Wybickiego
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Na zewnętrznej ścianie kościoła w Brodnicy znajdują się  
tablice epitafijne dawnych właścicieli wsi: Moraczew-
skich i Mańkowskich oraz kaplica grobowa Koźmianów. 
Tuż obok usytuowany jest rozległy park podworski.  
W jego centrum wznosi się eklektyczny dwór z 1880 roku, 
a przed nim pomnik Wybickiego, taki sam jak w Manie-
czkach i Śremie. We wspomnianym dworze stoi piękny 
pałac powiązany z epopeją napoleońską. Był on budo-
wany m.in. przez Antoninę z domu Chłapowskich, wnuczkę 
Dezyderego Chłapowskiego, oficera walczącego  
u boku Bonapartego. Mańkowscy, właściciele dworu  
są powiązani z rodziną generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego drzewem genealogicznym.

Powiat Sremski

  Jaszkowo i Ilowiec   5352    Brodnica

Pusty grób generała Józefa  
Wybickiego w Brodnicy



J
aszkowo to kolejne 
miejsce na szlaku 
n a p o l e o ń s k i m , 

po Turwi i Brodnicy,   
nawiązujące do postaci  
Dezyderego Chłapow-
skiego, członka gwardii 
honorowej Napoleona  
i uczestnika jego czte-
rech kampanii. We  wsi 
położonej 8 km na północny-zachód od 

Śremu mieści się 
Centrum Hipiki – 
międzynarodowy ośrodek edu-
kacji jeździeckiej stworzony  
przez Antoniego Chłapowskiego, 
potomka Dezyderego. Tutaj 
powstała też pierwsza w Polsce 
szkoła podkuwaczy. W oddalonym  
o 12 km Iłówcu znajduje się Szkoła 
Podstawowa im. Gen. Dezyde-
rego Chłapowskiego oraz kapli- 
czka w kształcie ściętej  
piramidy zakończona krucyfik-
sem. To pamiątka po przemarszu 
wojsk Napoleona. Mieszkańcy 
miejscowości wznieśli kapliczkę  

o nietypowym kształcie, aby przypomnieć cesarzowi jego 
zwycięską kampanię w Egipcie. Napoleon  dostrzegł  
ją przy okazji swojego drugiego pobytu w Iłówcu,  
w maju 1812 roku.

Centrum Hipiki, międzynaro-
dowego ośrodka edukacji 
jeździeckiej w Jaszkowie

Kapliczka w kształcie ściętej  
piramidy zakończona  
krucyfiksem w Iłówcu

Powiat Sremski
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W
łościejewki to wieś położona 3 km na 
południowy zachód od Książa Wielkopol-
skiego w powiecie śremskim. Mieści się tutaj 

klasycystyczny parterowy dwór, zbudowany  
w połowie XIX wieku przez Andrzeja Niego-

lewskiego, szwoleżera spod Somosierry., 
uczestnika kampanii napoleońskich. 
Mieszkał on tu z żoną i dziećmi za-
nim przeniósł się do Niegolewa. Jego 

spadkobiercy dobudowali w końcu XIX w. 
dwupiętrową „kamienicę”. Całokolumnowy  

portyk z trójkątnym frontonem dodano  
w początkach XX wieku. Dzisiaj pałac we 

Włościejewkach jest zaniedbany. Budowla 
grozi zawaleniem, w związku z czym nie ma 

pozwolenia na jej zwiedzanie. Sam dostęp 
do posesji jest mocno utrudniony przez bujną 
roślinność, która zarosła drogę dojazdową. 

Powiat Sremski
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L
ubiatówko to wieś położona w powiecie 
śremskim w okolicy Pagórków Dolskich na  
skraju lasu, pomiędzy jeziorami: Dolskim Wielkim 

i Lubiatówko. W tej wsi mieszkał Józef Chłapowski, sta-
rosta kościański, poseł na sejm i ojciec napoleońskiego 
generała Dezyderego. To on był gospodarzem  
uczty w pałacu w Turwi, na której gościł Bonaparte. Józef 
Chłapowski został wyrzucony z Turwi przez swojego syna 
w 1815 roku po sprzedaniu mu tej miejscowości. Rusocin 
wiąże się z postacią Adama Mickiewicza. Słynny pisarz 
zatrzymał się tutaj w 1831 roku w drodze z Kopaszewa 
do Śmiełowa. Miał odwiedzić mieszkającego w Rusocinie 
u siostry Kazimierza Machnickiego. Machnicki był 
czołowym działaczem Towarzystwa Patriotycznego  
i wkrótce miał zostać naczelnym wodzem powstania  
listopadowego. Zrezygnował jednak z tych planów i po 
krótkim pobycie w Rusocinie wyjechał do Hamburga.

Okolice Lubiatówka 

Powiat Sremski
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County Srem

C
ounty Śrem is strongly related to Józef 
Wybicki, the author of the polish na-
tional anthem. We find monuments of 

the creator of the anthem in Śrem, Manieczki and 
Brodnica. Wybicki was the owner of the Manieczki at 
the turn of  XVIII /XIX century,  and lived there until 
his death in 1822. In this village housed a museum of 
Wybicki (1978-1991), where for two years (1990-
1992) was kept the urn with the heart of general Jan 
Henryk Dąbrowski. In Brodnica we find empty tomb 
of Józef Wybicki.  His remains were transferred in 
1923 to Poznań. Interesting building rises in the next 
place on the trail, Iłówiec. Local residents put here 
the characteristic pyramid, in honor of the successful 
campaign of Bonaparte in Egypt. The emperor did 
not notice the  wayside shrine during the first visit in 
Iłówiec in July 1807 (passed through here at night). 
He saw it on the occasion of his second visit, in July 
1812. 

Another villages in the county Śrem; Lubiatówko, 
Jaszkowo and Włościejewki  are connected with the 
participants of the Napoleonic campaign, Andrzej 
Niegolewski and Dezydery Chłapowski and their fam-
ilies. Niegolewski lived for some time with his wife and 
children in the palace in Włościejewki. In Lubiatówko 
lived Józef Chłapowski, Dezydery ’s father. His de-
scendants formed the „Centrum Hipiki”, international 
equestrian center in Jaszkowo. 
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Der Kreis Srem

D
ieser Kreis ist sehr stark mit Józef Wybicki, dem 
Autor der polnischen Nationalhymne, ver-
bunden. Seine Denkmäler finden wir in Śrem, 

Manieczki sowie in Brodnica. Wybicki war der Eigentümer 
dieses zweiten Dorfes um die 18.- und 19. Jahrhundert-
wende und wohnte er dort bis zu seinem Tod im Jahr 
1822. In Manieczki befand sich das Wybicki Museum 
(1978 - 1991), wo zwei Jahre lang (1990 - 1992) die 
Urne mit dem Herz des Generals Jan Henryk Dąbrowski 
aufbewahrt wurde. In Brodnica steht das leere Grabmal 
von Wybicki. Seine Gebeine sind im Jahr 1923 Jahr nach 
Posen gebracht worden. In Iłówiec, dem nächsten Ort des 
Weges, ragt anderes interessante Gebäude. Die lokalen 
Einwohner haben die charakteristische Pyramide zu Ehren 
des erfolgreichen Feldzuges von Bonaparte in Ägypten 
errichtet. Der Kaiser hat die kleine Kapelle während des 
erste Besuches im Juli 1807 übersehen (er ist daran in der 
Nacht vorbeigefahren). Er hat sie bei nächster Gelegen-
heit im Juli 1812 bemerkt.

Die nächsten Dörfer in dem Kreis Śrem - Lubiatówko, Jasz-
kowo und Włościejewki sie verbinbinden sich mit den Teil-
nehmern der napoleonischen Feldzüge Andrzej Niegolewski 
und Dezydery Chłapowski sowie ihrer Familien. Niegolewski 
wohnte hier für eine gewisse Zeit mit der Ehefrau und den 
Kindern in einem Palast in Włościejewki. In Lubiatówko in 
Folge lebte Józef Chłapowski, der Vater von Dezydery. Seine 
Nachkommen haben das Zentrum des Reitsportes gebildet 
- das internationale Zentrum der Reitbildung in Jaszkowo.
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Le district de Srem

L
e district de Śremski est  étroitement lié avec 
l ’auteur de l ’hymne polonais, Józef Wybicki. 
Les statues commémorant ce personnage 

se trouvent à Śrem, Manieczki et Brodnica. A la fin du 
XVIII et au début du XIX siècle, le village de Manieczki  
appartenait à Wybicki ; il y vivait jusqu’à la mort en 
1822. Entre 1978 et 1991, il y avait à Manieczki le 
musée Józef Wybicki. Durant deux ans (1990-1992), 
ce musée a gardé l ’urne contenant le coeur de Jan 
Henryk Dąbrowski. A Brodnica, le tombeau de Wybicki 
reste vide. En 1823, ses cendres ont été déposés à 
Poznań. A Iłówiec, on peut voir une construction intéres-
sante – pyramide bâtie par les habitants du village en 
l ’honneur de la réussite de la campagne de Bonaparte 
en Egypte. L’Empereur n’a pas remarqué cette construc-
tion durant son passage nocturne en 1807, mais il l ’a 
vu en 1812. 

D’autres villages du district - Lubiatówko, Jaszkowo 
et Włościejewki, gardent les empreintes des combat-
tants napoléoniens, Andrzej Niegolewski et Dezydery 
Chłapowski et de leurs familles. Niegolewski résidait 
quelque temps avec sa femme et ses 
enfants au palais à Włościejewki, et 
Józef Chłapowski, père de 
Dezydery, habitait à Lubia- 
tówko. Ses descendants 
ont créé à Jaszkowo le 
Centre Hippique.



Położony jest w środkowej części 
województwa wielkopolskiego, 
jego siedzibą jest miasto Środa 
Wielkopolska. W granicach  
administracyjnych  powiatu 
średzkiego znajduje się pięć 
gmin: Dominowo, Krzykosy, 
Nowe Miasto nad Wartą, 
Zaniemyśl oraz Mia-
sto i Gmina Środa 
Wlkp. położone na 
obszarze 623 kilome-
trów kwadratowych.

6Powiat 
Sredzki



J
arosławiec to wieś położona w powiecie średzkim 
około 5 kilometrów od Środy Wielkopolskiej. 
Wznosi się tu stary dwór z 1802 roku, zwany 

„Napoleonką”. Przez dwa dni gościł w nim Bonaparte  
w 1812 roku podczas wyprawy na Moskwę. Wskutek  
przebudowy w latach 70-tych XX wieku posiadłość straciła 
swój pierwotny charakter. Była ona poddana kolejnej  
renowacji na początku tego stulecia. W Jarosławcu można 
znaleźć także inny dworek, który powstał w końcówce XIX 
wieku. Jest on związany z okresem powstania Wielkopol-
skiego. Na jego terenie pojawiła się tablica pamiątkowa 
postawiona w 1973 roku i odnoszącą się do wydarzeń 
ze wspomnianego okresu. W 1848 roku podpisano tutaj 
tzw. ugodę jarosławiecką pomiędzy Komitetem Narodo-
wym, a Prusami.

Jarosławiec – dwór z 1802 roku zwany„Napoleonką”

Powiat Sredzki
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W   
Winnej Górze, małej wsi położonej w gmi-
nie Środa Wielkopolska stoi neoklasy-
cystyczny pałac z 1910 roku. Dookoła 

niego znajduje się park krajobrazowy. Pałac, który mieści 
się tutaj obecnie powstał na terenie XVIII-wiecznej 
posesji, dawnej siedziby Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Ze względu na zły stan posiadłości, poddano ją  
rozbiórce.

W 1807 roku Napoleon przekazał Winną Górę wraz 
z okolicznymi folwarkami Dąbrowskiemu. Ten spędził 
tutaj ostatnie lata swojego życia (zmarł w 1818 roku), 
a majątek po nim odziedziczył jego syn, Bronisław.  
W późniejszym okresie przejęli go kolejni poto-
mkowie Dąbrowskich. Generał darzył niezwykłym 
sentymentem ziemie wielkopolskie, otaczając 
podarowaną mu posiadłość wyjątkową opieką. 

Pałac w Winnej Górze, siedziba muzeum Jana Henryka Dąbrowskiego

Powiat Sredzki 
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Nabył kilkanaście okolicznych folwarków oraz wsi. Dbał 
także o pobliski kościół. Przyjmował w swe progi wiele zna-
komitych rodów, jak Radziwiłłowie, Sułkowscy, Chłapowscy, 
czy Morawscy. Generał słynął ze swojej gościny   

Powiat Sredzki
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i z tego, że każdy mógł się w Winnej Górze poczuć jak 
we własnym domu. Przed śmiercią życzył sobie, aby jego 
serce pozostało przy żonie i dzieciach, a także aby jego 
ciało złożono w mundurze legionowym z szablami. Tego 
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ostatniego polecenia nie wykonano, traktując 
oręż generała jako cenną pamiątkę. 

W 1987 roku otwarto salę pamięci Dąbrowskiego. 
Znajdują się tam obrazy przedstawiające generała, jego 

współtowarzyszy broni oraz takie eksponaty, jak militaria  
z epoki, kopie munduru Dąbrowskiego i rękopisu hymnu 
narodowego. Jest tu także okazałe popiersie Napoleona. 
Generał urządził na swoim dworze mauzoleum, w którym 
zamieścił wiele pamiątek po francuskim wodzu. W kapli-
cy, która została dobudowana do kościoła św. Michała, 
znalazł się sarkofag z ciałem Dąbrowskiego, jego popier-
sie oraz tarcza z napisem „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Przy wejściu do kaplicy jest też czternaście pól bitewnych, 
na których walczył. Wisi tam pamiątkowa tablica ku czci  
innych uczestników wojen napoleońskich. Na tablicy wi-
dnieje tekst: „Wiekopomnej pamięci bohaterskich sześciu 
braci Płończyńskich urodzonych w Chociczy, chrzczonych  
w Winnej Górze, wojowników z bitew napoleońskich  
i powstań, synów majora wojsk polskich Macieja Glau-

Dojazd do muzeum nie stanowi problemu
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Rękopis hymnu narodowego  
(zbiory z muzeum J. H. 
Dąbrowskiego)

bicza  Płończyńskiego 1. podpuł-
kownika Jana Chrzciciela, 1777-
1851 (krzyż złoty Virtuti Militari);  
2. pułkownika Antoniego, 1774-
1831 (Krzyż Kawalerski polski i krzyż 
Legii Honorowej); 3. majora Feli- 
cjana, 1783-1828; 4. pułkownika 
Jana Nepomucena, 1786-1842 
(krzyż Virtuti Militari, krzyż Sre-
brny Legii Honorowej); 5. pułko- 
wnika Władysława, 1788-1831  
(poległego pod Orchowem); 6. 
kapitana Andrzeja, 1791-1839 
(krzyż Legii Honorowej)”. 

W parku stoi pomnik z urną,  
w której znajduje się serce  
Stanisława Chłapowskiego, adiu- 
tanta generała i brata  
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Wnętrze muzeum J. H. Dąbrowskiego
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Barbary Dąbrowskiej, drugiej żony generała. Z Winną  
Górą wiąże się także historia życia i śmierci jedne- 
go z pułkowników oddziałów Księstwa Warszaw-
skiego, Tadeusza Wolińskiego. Popełnił on w miej- 
scowym parku samobójstwo. Okoliczności tego drama- 
tycznego wydarzenia nie są bliżej znane. Tablica  
upamiętniająca Wolińskiego znajduje się na ścianie  
wspomnianego kościoła. 

Ślady Dąbrowskiego znajdziemy także w położonej 13 
km od Winnej Góry Środzie Wielkopolskiej. W 1997 roku  
z okazji 200-lecia hymnu postawiono tam pomnik generała, 
przy ulicy jego imienia. Pomnik został odlany z brązu, a jego 
autorem jest znany poznański rzeźbiarz, Robert Sobociński. 
Monumentalna budowla przedstawia postać generała na 
koniu, wskazującego szablą kierunek ataku. Zamocowano 
na niej także tablicę z fragmentem hymnu „marsz, marsz 
Dąbrowski...”.
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I 
n Winna Góra, a small village located in the 
county Środa stands a beautiful palace built in 
1910. Property was established in place of the 

old mansion, which was donated by Napoleon in 1807 
to general Jan Henryk Dąbrowski. The hero of the polish 
national anthem really care about the property, gradually 
increasing your possessions. He lived in Winna Góra until 
his death in 1818. Assets inherited by his son Bronisław, 
and then his descendants. In accordance to his last will,  
the general was buried in uniform. In 1997 was opened 
room devoted to Dąbrowski. It includes images of general 
and his comrades in arms.  Also, we find here the gen-
eral’s uniform, a copy of the manuscript of the national 
anthem and a bust of Napoleon. Dąbrowski arranged at 

his court mausoleum, which contained many relics 
of the french emperor. In the St. Michael’s cha-
pel we found a sarcophagus with the body 
of the general, his bust and shield with the in-

scription „Poland has not yet perished”. He 
wanted to be buried in Winna Góra, with 

his wife and children. In another village 
situated near the Środa Wielkopolskia, 
Jarosławiec, is located manor  „Napo-

leonka”.
Bonaparte visited this place for 

two days. That was in 1812 during 
Bonaparte’s expedition to Moscow. The 
manor house was rebuilt in the 70s of the 
XX century. „Napoleonka” is surrounded 
by a beautiful park, which adds a special 
ambience of this places.
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I
n kleinem Dorf Winna Góra steht der im Jahr 1910 
gebaute schöne Palast. Der Grundbesitz ist an-
stelle des alten Gutshauses entstanden, das Na-

poleon dem General Jan Henryk Dąbrowski im Jahr 1807 
Jahr geschenkt hat. Der Held der polnischen National-
hymne kümmerte sich sehr um den Grundbesitz. Ständig 
vergrößerte er seinen Besitz. Er wohnte in Winna Góra 
bis zu seinem Tod im Jahr 1818. Das Vermögen hat sein 
Sohn Bronisław geerbt, dann seine Nachkommen. Seinem 
letzten Wunsch gemäß, der General ist in einer Uniform 
beerdigt worden. Im Jahr 1987 ist der Saal zum Andenken 
von Dąbrowski eröffnet worden. Dort befinden sich die ihn 
und seine Waffenbrüder darstellenden Bilder. Wir werden 
hier auch auch die Uniform des Generals, die Kopie des 
Manuskriptes der Nationalhymne sowie die Büste von Na-
poleon finden. Dąbrowski selbst hat hier ein Mausoleum 
veranstaltet, wo er die Andenken nach dem französischen 
Kaiser placiert hat. In der St. Michaels Kapelle befindet sich 
der Sarkophag mit dem Körper des Generals, seine Büste 
und der Schild mit der Aufschrift “Noch ist Polen nicht verlo-
ren”. Er wünschte sich, bei seiner Ehefrau und den Kindern 
beerdigt zu sein. In dem anderen in der Nähe von Środa 
Wielkopolska liegenden Dorf - Jarosławiec - befindet sich 
ein Gutshaus auf “Napoleonka”. 

Bonaparte war hier zwei Tage lang zu Gast. Das war 
im Jahr 1812, während des Zuges nach Moskau. Das 
Gutshaus ist in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts um-
baut worden. “Napoleonka” ist vom schönen Park um-
gegeben, der diesem Platz den ungewöhnlichen Reiz 
verleiht.
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A 
Winna Góra, petit village du district, il y a un 
beau palais bâti en 1910. Le palais a rem-
placé le vieux manoire offert en 1807 par 

Napoléon à son général Jan Henryk Dąbrowski. Le héros 
de l ’hymne polonais prenait bien soin du domaine ;  
il l ’a agrandi et agrémenté en y résidant jusqu’à la mort 
en 1818. Le propriété a été hérité par son fils, Bonis-
law, puis ses descendants. Avant sa mort, le général, a 
exprimé la volonté d’être enterré en uniforme. En 1987, 
on a inauguré la salle commémorative où l ’on peut voir 
des peintures présentant Henryk Dąbrowski et d’autres 
combattants ; il y a aussi l ’uniforme du général, la copie 
du manuscrit contenant l ’hymne polonais et le buste 
de Napoléon. Le général Dąbrowski a arrangé dans 
son domaine le mausolée avec des souvenirs rap-

pelant l ’empereur Napoléon. Dans la chapelle 
de l’Eglise Saint Michel, on a déposé le sar-
cophage contenant le corps du général, et 

aussi son buste et un bouclier avec 
l ’inscription « La Pologne n’a pas en-
core disparu ». La femme et les enfants 

du général reposent selon son voeu, 
eux aussi, à Winna Góra. Dans le village 

Jarosławiec, près de Środa Wielkopolska, on 
peut visiter le manoire « Napoleonka ». 

Bonaparte y a résidé deux jours, en 
1812, en route vers Moscou. Le manoire 
a été restauré dans le années 70. du XX 
siècle et il est entouré d’un beau parc dont 

le charme attire les visteurs.

Le District de Sroda 
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Powiat gostyński
Muzeum w Gostyniu
Gostyń, ul. Kościelna 5
tel. 65 572 12 97
www.muzeum.gostyn.pl

Jarocińskie Centrum Informacji  
o Regionie 
Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Jarocin 
Fila nr 1 - Czytelnia „Pod Ratuszem” 
Rynek - Ratusz 
63-200 Jarocin 
tel. 62 747 30 63 
e-mail: turystyka@jarocin.pl

Śrem – Informacja Turystyczna  
Regionu Śremskiego
ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
www.sowmp.srem.pl

Kościan – oddział PTTK
ul. Wały Żegockiego 2
tel. 65 512 16 96

Leszno – Imformacja Turystyczna 
ul. Słowiańska 24 
tel. 65 529 81 91

Informacja  
turystyczna

muzea, wystawy 
na szlaku  
napoleona

Muzeum im. Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego  
w Grabonogu, 
Grabonóg,
tel. 65 571 97 08

Auto-Muzeum Jan & Maciej Peda
Gostyń, ul. Górna 202
tel. 693 055 363
e-mail: maciekpeda@poczta.onet.pl
www.peda-muzeum.org

Powiat jarociński
Muzeum im. Adama Mickiewicza  
w Śmiełowie
tel. 62 740 31 64

Muzeum Regionalne w Jarocinie
Rynek 1, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 34 49

Muzeum Napoleońskie  
w Witaszycach, Al. Wolności 35
63-230 Witaszyce
62 740 14 67

Powiat kościański
Muzeum Regionalne im. Dr Henryka 
Florkowskiego, 
Rynek 1 , Ratusz  
64-000 Kościan
65 512 29 34

Powiat leszczyński
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Pl. J. Metziga 17, 64-100 Leszno
tel. 65 529 61 40
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Zamek Rydzyna
Plac Zamkowy 1, 
64-130 Rydzyna
tel. 65 529 50 26

Powiat średzki
Muzeum Średzkiej Ciuchci
ul. Niedziałkowskiego 25
63 – 000 Środa Wielkopolska

Muzeum Ziemi Średzkiej  
Dwór W Koszutach, 
Koszuty 27, 
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 28510-23

Rezerwat Archeologiczny – Muzeum 
Pierwszych Piastów w Gieczu
63-012 Dominowo , 
Grodziszczko 2
 
Muzeum J.H.Dąbrowskiego  
w Winnej Górze, 
63-013 Szlachcin
tel. 61 285 12 20

Powiat śremski    
Muzeum Śremskie
ul. Mickiewicza 89, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 938

Izba Pamięci im. Edmunda  
Bojanowskiego, Jaszkowo 12,  
63-112 Brodnica
 
Izba Regionalna,
Pl. Wyzwolenia 4, 
63-140 Dolsk
tel. 61 28 25 212

wybrane 
noclegI

Powiat jarociński 
Hotel Jarota 
Sportowa 6,  
63-200 Jarocin 
tel. 62 747-31-04 w. 5

Restauracja - Hotel “KASYNO”
ul. Wojska Polskiego 42
63-200 Jarocin
tel. 62 747 05 50
fax 62 747 05 51

Pałac Witaszyce
HOTEL - RESTAURACJA
Al. Wolności 35, 
63-230 Witaszyce
tel./fax 62 740 14 67
kom. 0602 781 229

Powiat gostyński 
Hotel-Restauracja „Cukropol“
Gostyń, ul. Hutnika 14, 
tel. 65 572 01 58,  
65 572 01 60
e-mail: hotel@cukropol.pl
www: www.cukropol.pl

Hotel i Restauracja Podleśna 
Gostyń, ul. Sportowa 1,  
63-800 Gostyń
tel. 65 575 11 11
e-mail: kontakt@podlesna-gostyn.pl
www: www.podlesna-gostyn.pl
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Powiat śremski
Hotel „Metropol”***
Pl. 20 Października 43, 
63-100 Śrem
tel. 61 28 32 160
www.hotel-metropol.pl
e-mail: info@hotel-metropol.pl

Hotel L’ASCADA ***
ul. Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem
tel. 61 28 41 910
www.hotel-lascada.pl
e-mail: recepcja@hotel-lascada.pl

Pensjonat „Cztery Korony”
ul. Malczewskiego 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 29 150 
www.czterykorony.pl
e-mail: pensjonat@czterykorony.pl

Powiat średzki 
Hotel & Restauracja Szablewski 
ul. Brodowska 38c
63-000 Środa Wielkopolska
tel./fax +48 61 285 40 61

HOTEL „PODRÓŻNIK”
Koszuty 16A
63-000 Środa Wielkopolska
Recepcja: 61 285 41 36
tel. 602 519 810
 

Powiat leszczyński 
Hotel “ZAMEK w RYDZYNIE”
pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna
Recepcja hotelowa tel. 603 517 817,   
65 529 50 40

Hotel  Perła
64-100 Leszno, 
Aleja Konstytucji 3 Maja,
tel. (+48) 65 5 26 67 66
tel. kom. (+48) 607 526 446

Motel Grant
ul. Osiecka 4, 
64-100 Leszno
tel. 65 526-31-66
fax: 65 526-31-00
www.motelgrant.pl 

Powiat kościański
Zajazd “U Dudziarza”
Skwer Krimpen 1, 
64-000 Kościan
tel. 65 512-12-55

Motel “Pod Kaczorem”
Piotrowo I, 
64-020 Czempiń
tel. 61 282 34 91, 282 34 92
fax 61 282 34 60

Pensjonat - restauracja „Kogucik “
Plac gen. Świerczewskiego 12, 
64-020 Czempiń
tel. 61 282 68 26
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