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Nieopodal Leśniczówki Krzyżowiec można zaliczyć dwie spore atrakcje turystyczne – arboretum z ciekawą roślinnością oraz retorty

służące w przeszłości do wypalania węgla drzewnego. To około 17 kilometrów od leszczyńskiego ratusza.

Leśne retorty pochodzą sprzed
II wojny światowej, kiedy to uzy-
skany w nich węgiel drzewny wy-
korzystywany był do napędzania 
silników. Jedna z retort została 
przed 10 laty odbudowana i co pe-
wien czas jest rozpalana. Taka ope-
racja trwająca kilka dni planowa-
na jest również jesienią bieżące-
go roku.

Uzyskany z drzewa dębowego 
węgiel drzewny Nadleśnictwo Wło-
szakowice wykorzystuje na własne 
potrzeby w ośrodkach edukacyj-
nych. Leśnicy planują w tym roku 
jesienią zorganizować przy retor-
tach Dzień Smolarza, co zapowia-
da się niezwykle atrakcyjną impre-
zą. Retorty otacza piękna polana bę-
dąca wspaniałym miejscem do od-
poczynku podczas wyprawy.

Leśne piece znajdują się na pra-
wo od parkingu leśnego na Krzy-
żowcu, natomiast po lewej stro-
nie istnieje arboretum utworzo-
ne w 1996 roku. Rosną tam w du-
żej różnorodności drzewa i krze-
wy odmian zarówno krajowych, jak 
i obcych, służące botanikom mię-

dzy innymi do celów badawczych. 
Miejsce to. w zamierzeniu bardzo 
gościnnych leśników z Nadleśnic-
twa Włoszakowice, ma spełniać
rolę ośrodka edukacyjnego, dlate-
go znajduje się tam również drew-
niany wigwam z grillem, miej-
sce na ognisko oraz boiska do gry 
w siatkówkę plażową, plac zabaw, 
a we wrześniu otwarta zostanie 
chata ze stałą ekspozycją poświę-
cona jelonkowi rogaczowi, ogrom-
nemu chrząszczowi zamieszkujące-
mu włoszakowickie lasy.

Grupy szkolne pragnące bezpłatnie 
wynająć wigwam, mogą w tym celu 
skontaktować się z Nadleśnictwem 
Włoszakowice, a konkretnie z zajmu-
jącym się sprawami edukacji Markiem 
Wąsowiczem – tel. 65 5370 355 w. 26.

Parking leśny znajduje się na-
przeciw leśniczówki Krzyżowiec, 
przy skrzyżowaniu dróg w kierun-
ku Włoszakowic, Wschowy i Lesz-
na. Można wybrać się tam samo-
chodem, ale cenniejsza dla środo-
wiska będzie wyprawa rowerowa 
albo piesza. 

(JAC)

Poznaj ciekawe okolice Leszna!

Retorty i arboretum na Krzyżowcu

▲ Wybudowany jako o rodek edukacyjny wigwam ma swoj  młodsz  s siadkę. W tej pięknej chacie powstanie 
stała ekspozycja po więcona rogaczowi jelonkowi. Ofi cjalne otwarcie tego obiektu le nicy planuj  jesieni .

 W arboretum na Krzy owcu ro nie wiele ciekawych ro lin nie tylko z naszej strefy klimatycznej.

▲ Z Leszna do Krzy owca jest około 17 kilometrów, a to wydaje się ide-
alnym dystansem na wyprawę rowerow , tym bardziej, e wzdłu  drogi 
wiedzie cie ka rowerowa.

▲ Pomiędzy arboretum, a retortami znajduje się le ny parking na spor
ilo ć samochodów, a tak e wiata, gdzie mo na pozostawić rower. Z tego 
miejsca mo na zaliczyć równie  ciekaw  wyprawę przez las w kierunku 
Papierni, Dominic, Górska czy Zaborówca.
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▲ Na polanie, gdzie znajduj  się
dwie zabytkowe retorty (jedna 
odbudowana) panuje wspaniały 
klimat do wypoczynku. Jesieni
w tym miejscu Nadle nictwo 
Włoszakowice planuje zorgani-
zować Dzie  Smolarza, bo tak 
się zwyczajowo mówi o osobach 
wypalaj cych węgiel drzewny.




