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Region leszczyński ma niezwykle bogatą historię i tradycje. To tu młodość spędził Stanisław
Leszczyński, król Polski, książę Lotaryngii i Baru, człowiek inteligentny, wszechstronnie
wykształcony, o szerokich zainteresowaniach, wyznawca postępowych poglądów. To właśnie
atmosfera Leszna, przepełniona otwartością, tolerancją religijną, czerpaniem z różnorodności
postaw, przekonań, tradycji i kultury ukształtowała jego postać – oświeconego sarmaty,
magnata doceniającego silne mieszczaństwo, mającego świadomość potrzeby przebudowy
społeczeństwa.
Leszno, już w czasach Stanisława Leszczyńskiego nazwane miastem królewskim, oficjalnie
taki status uzyskało w 1790 roku. Region leszczyński do dziś obfituje w zabytki, będące
dowodem dawnej świetności: pałace, dwory kościoły, klasztory, wiatraki.
Proponujemy trasę zwiedzania miasta „Śladami króla Stanisława” oraz dwie trasy
turystyczne, które ukażą piękno i różnorodność architektury regionu leszczyńskiego.
Trasa w obrębie miasta pozwoli na zapoznanie się z najciekawszymi zabytkami Leszna, do
których należą między innymi najpiękniejszy barokowo-klasycystyczny ratusz w Wielkopolsce,
najcenniejszy zabytek Leszna – XVII-wieczny kościół pw. św. Mikołaja, jedno z najciekawszych
dzieł architektury baroku w Polsce u schyłku XVII wieku, kościół pw. św. Jana, wybudowany w
latach 1652-54 przez braci czeskich, czy dawna synagoga, będąca najważniejszym obiektem
dzielnicy żydowskiej.
Zwiedzając okolice Leszna warto zwrócić uwagę na barokowy zamek w Rydzynie, będący
siedzibą rodziny Leszczyńskich, klasycystyczny zespół pałacowy w Pawłowicach, barokowy
kościół i klasztor ojców filipinów w Gostyniu, czy późnobarokowy kościół klasztorny w
Osiecznej. Wymienione obiekty to tylko niektóre miejsca, warte obejrzenia w malowniczych
okolicach Leszna, niezwykle bogatych w zabytki architektury.
Leszczyńskie w siodle
Region leszczyński to wymarzona okolica dla entuzjastów jazdy konnej. Malownicze tereny,
bogactwo zabytków, urokliwych miejsc wartych obejrzenia, kompleksowa oferta stadnin koni i
ośrodków jazdy konnej tworzą odpowiednią ofertę dla osób chcących spędzić czas w siodle.
Wyjątkową atrakcją oferowaną przez region leszczyński amatorom jazdy konnej jest 7-dniowy
rajd konny „Szlakiem króla Stanisława”. Patronem szlaku jest król Polski, Stanisław
Leszczyński. Ziemie, przez które prowadzi szlak należały do rodziny Leszczyńskich od
średniowiecza do niemal połowy XVIII wieku, a Stanisław Leszczyński spędził tu młodość.
Tydzień w siodle to przygoda, której się nie zapomina. Szlak, o długości ponad 150 km,
prowadzący od rezydencji do rezydencji, zachwyca nie tylko urokliwymi krajobrazami, ale
również pięknem architektury i wyjątkową przyrodą
Konwaliowy Szlak Kajakowy
To jeden z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych szlaków kajakowych w Polsce,
wytyczony na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Jego nazwa pochodzi od
znajdującej się na szlaku Wyspy Konwaliowej, ścisłego rezerwatu przyrody, którego
osobliwością jest unikatowa różowa odmiana konwalii, niespotykana w żadnym innym
miejscu w Polsce. Łączna długość szlaku wynosi 37 km. Trasę można pokonać w dwóch
wariantach: dwu- i trzydniowym. Szlak jest łatwy, dostępny nawet dla początkujących
kajakarzy.
Alternatywą tradycyjnej trasy szlaku konwaliowego jest tzw. „Pętla Cysterska”, na której
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napotkamy ślady pobytu i działalności zakonu cystersów, przybyłych do Polski w pierwszej
połowie XII wieku (kościół pw. św. Wojciecha w Kaszczorze, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w
Przemęcie, kościół pw. Narodzenia NMP w Wieleniu).
Informujemy o występującej czasowo niedrożności Konwaliowego Szlaku Kajakowego,
spowodowanej niskim poziomem wód. Sugerujemy, by przed wyruszeniem na szlak
skontaktować się z Informacją Turystyczną (65 529 81 91) lub Urzędem Gminy Przemęt (65
549 60 71), w celu uzyskania aktualnych informacji.
Pieszo przez Leszno – Region
Region leszczyński posiada doskonałą ofertę dla wszystkich amatorów turystyki pieszej.
Walory przyrodnicze okolic zachęcają do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Malownicze
łąki, piękne lasy, czyste jeziora stanowią doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej.
Wszyscy, którzy szukają wypoczynku od miejskiego zgiełku, którzy chcą pooddychać świeżym
powietrzem, podziwiać niezwykłe krajobrazy, obserwować różnorodność gatunków roślin i
zwierząt z pewnością znajdą tu dla siebie wiele możliwości spędzania czasu wolnego.
Dodatkową atrakcją są zabytki architektury, które można podziwiać na tutejszych trasach.
Sieć opisanych i oznakowanych szlaków o łącznej długości ponad 360 km może służyć
zarówno do tradycyjnej turystyki pieszej, jak i uprawiania nordic walking.
Rowerem przez Leszno – Region
Na terenie regionu znajdują się 34 wyznaczone i oznakowane trasy rowerowe o łącznej
długości ponad 600 km. Szlaki te łączą się i krzyżują, co pozwala na opracowanie własnych
planów wycieczkowych, zgodnych z oczekiwaniami i zainteresowaniami.
Trasy te są interesujące dla każdego rowerzysty - zarówno dla wytrawnych cyklistów, jak i dla
tych, którzy z takiej formy aktywności korzystają od czasu do czasu. Różnej długości szlaki
(od 7 do 44 km) przebiegają malowniczymi okolicami, urzekają pięknem krajobrazu oraz
zabytkami architektury. Po drodze zachwycać się możemy pięknymi dworkami, pałacami,
kościołami, ale również walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz wyjątkowością
Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
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