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5 6Przygotowanie do wyjazdu na rajd

 Samochodowa trasa „Podróże z Panem  

Tadeuszem” została tak opracowana, aby mógł 

ją pokonać  każdy zmotoryzowany turysta.  

Wskazane jest posiadanie przewodnika turystycznego 

„Podróże z Panem Tadeuszem” wydanego przez  

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna 

Wielkopolska”. Przewodnik i wiele ciekawych  

informacji dotyczących szlaku i produktu turystycznego 

„Podróże z Panem Tadeuszem”  znajduje się na stronie  

www.podrozezpanemtadeuszem.pl.  

Można tam również znaleźć informacje o planowanych 

wydarzeniach na szlaku (w zakładce Tablica). Wiedza ta 

może okazać się przydatna w planowaniu terminu rajdu, 

np. wyjazd można połączyć z udziałem w „Zajeździe 

Mickiewiczowskim”. 

Wskazane jest również odwiedzenie strony internetowej 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna 

Wielkopolska”  www.goscinnawielkopolska.pl. 

Znajdują się tam aktualne informacje o wydarzeniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie.

Przydatna może okazać się mapa samochodowa.  

Nie należy zapomnieć o sprawnym samochodzie wraz z 

jego obowiązkowym wyposażeniem. Pozwoli to uniknąć 

przykrych niespodzianek na trasie rajdu.

Najważniejsze jest pozytywne nastawienie i chęć poznawania bogatej historii miejsc związanych z pobytem Adama 

Mickiewicza w Wielkopolsce.

Zdjęcia oraz ilustracje zamieszczone w przewodniku 

pochodzą z XII Letniego Rajdu Citroënów „Podróże 

z Panem Tadeuszem” zorganizowanego przez  

Stowarzyszenie Citroën-Klub-Poznań w dniu 

31 sierpnia 2013r. W rajdzie wystartowało  

ponad 50 załóg, a ogółem w imprezie 

uczestniczyło ponad 150 osób. Wszystkie pojazdy  

oznakowane okolicznościowymi numerami startowymi  

z powodzeniem pokonały trasę rajdu.

Przygotowanie do wyjazdu na rajd
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Przed każdym rajdem odbywa się krótka odprawa 

załóg, podczas której sędzia i komandor rajdu  udzielają 

ostatnich wskazówek i wyjaśnień, przypominają  

o obowiązkowym oznakowaniu samochodu numerem 

startowym, tak by był on widoczny dla organizatorów 

na trasie rajdu, oraz podkreślają turystyczny charakter  

rajdu. Turystyczny rajd samochodowy to nie wyścig 

tylko dobra zabawa, podczas której poznajemy piękne 

zakątki Gościnnej Wielkopolski.

  Podróż rozpoczynamy w Dolsku. Przed  

wyruszeniem na trasę zwiedzamy miasto nie zapominając 

o najważniejszych zabytkach z  kościołami: Świętego  

Ducha z 1618 r. i późnogotyckim św. Michała Archanioła 

wzniesionym około 1460 r. 

Pojazd parkujemy na rynku. W przypadku braku miejsc 

na rynku należy udać się na duży parking „morelowy” 

przy drodze 434. 

Na Rynku w Dolsku nie zapominamy przywitać się  

z symbolem Dolska tj. z kozą z różą w pysku.   

Maskotka wykonana z brązu jest oblegana przez  

turystów. Na rynku zlokalizowana jest również tablica 

pamiątkowa poświęcona bohaterom Ziemi Dolskiej 

poległym za Ojczyznę w czasie I i II wojny światowej . 

Rynek w Dolsku idealnie nadaje się jako miejsce startu 

turystycznego rajdu samochodowego.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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 W oczekiwaniu na start uczestnicy załóg 

mogą spędzić czas na rozmowach, wymienić swoje 

doświadczenia  rajdowe, a Ci którzy jadą na rajd po raz 

pierwszy mogą wysłuchać dobrych rad  stałych bywalców 

rajdów. Ponieważ często uczestnicy rajdów przyjeżdżają 

z  całej Polski, a nawet z zagranicy zawsze jest o czym 

porozmawiać.

  Warto również wybrać się na przydrożny  

parking przy ulicy Widokowej prowadzącej  

do Trąbinka.  Wiedzie z niego ścieżka spacerowa pnąca 

się pod górę na punkt widokowy /113,8 m n.p.m./,  

z którego można podziwiać wspaniałą panoramę Doska 

i okolicy z najwyższymi wzniesieniami Pagórków  

Dolskich koło Ostrowieczna. 

 Natomiast  przy ulicy  Podrzekta znajduje 

się pięknie usytuowany nad jeziorem neobarokowy 

dwór  stanowiący część hotelu. Teren wokół budynków 

zagospodarowany funkcjonalnie i zadbany. Każdy może 

znaleźć tu dla siebie  coś ciekawego. Są korty tenisowe, 

boisko do gry w siatkówkę, bowling, plac zabaw dla  

dzieci z huśtawkami, trampoliną, staw z rybkami  

i altanka na wyspie oraz  duży maneż na którym można 

popróbować jazdy konnej. Przed wyruszeniem na trasę 

odszukujemy na rynku „książkę”  - tablicę szlaku Podróże 

z Panem Tadeuszem, będzie nam towarzyszyć w trakcie 

całej podróży.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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 Podjeżdżamy do linii startu z uchylonym oknem, 

sędzia rajdu przekazuje kierowcy kopertę z zadaniami 

do wykonania podczas trasy rajdu/pierwszego etapu 

trasy rajdu . W kopercie znajdują się itinerery /grafy, 

które prowadzą załogę do kolejnego etapu rajdu. Oprócz 

grafów załoga otrzymuje też od sędziego pytania z trasy 

rajdu i kartę do udzielania odpowiedzi.

Natomiast odbiera od kierowcy oświadczenie  

o akceptacji treści regulaminu rajdu, który jest  

zwykle przesyłany uczestnikom wraz z informacją  

o rajdzie. Następnie sędzia rajdu wpisuje dokładny czas  

startu załogi do karty drogowej, którą uczestnicy oddają 

sędziemu dopiero na mecie rajdu.

Rozpoczynamy rajd

 Z Dolska wyruszamy drogą numer 434  

w kierunku Gostynia. W miejscowości Kunowo 

skręcamy w drogę 308.

Dojeżdżamy do miejscowości Bielewo i parkujemy  

na placu przed kościołem parafialnym.

 Przed wyruszeniem na start dokonujemy  

ostatniej kontroli pojazdu. 

Na karcie drogowej wpisywane są, przez poszczególnych 

sędziów na trasie,  czasy przyjazdu i wyjazdu oraz  

ewentualne wyniki zadań specjalnych. Karta drogowa 

jest bardzo ważnym dokumentem na trasie rajdu.

Kierowcy bezpiecznie parkują samochody, a piloci  

i pozostali uczestnicy załóg udają się na zwiedzanie miejsc, 

które organizatorzy wskazują jako ciekawe do zobaczenia. 

Jest czas na zrobienie zdjęć i zapoznanie się z historią 

okolicy. W pobliżu skrzyżowania znajduje się kolejna 

„książka”  - tablica szlaku Podróże z Panem Tadeuszem 

opisująca  elementy trasy oraz wskazująca na związki okolic  

z opisami  z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

Oczywiście warto zapoznać się z tymi informacjami 

nie tylko dlatego, by je zapamiętać, ale też by umieć 

odpowiedzieć na pytania zadane przez organizatorów  

rajdu. Mimo, że często tak się zdarza na trasie rajdu,  

że  kilka załóg przebywa jednocześnie w danym miejscu 

i mogą „pomagać” sobie w pozyskiwaniu odpowiedzi na 

pytania, to prawda jest taka, że każdy uczestnik rajdu 

pragnie sam znaleźć odpowiedzi na zadane pytania  

i sam ich udzielić. W czasie rajdu coś tak emocjonującego 

dzieje się z uczestnikami, że każdy indywidualnie chce 

zdobyć wiedzę, wszystkiego dotknąć sam  i przysłużyć się 

swojej załodze w uzyskaniu prawidłowych odpowiedzi. 

Często w takich momentach wyzwalają się w nas emocje 

pozytywnej rywalizacji.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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Z Bielewa wyruszamy drogą 308 w kierunku Kościana 

i docieramy do miejscowości Lubiń. Parkujemy 

na parkingu przed Opactwem Benedyktynów.  

Po   zwiedzeniu    Opactwa   zawracamy   na  drogę 308,  

po 300 metrach skręcamy w prawo w drogę do 

Krzywinia. Po dotarciu do centrum Krzywinia kierujemy  

się w prawo drogą 432. Po 200 metrach skręcamy  

w lewo, w kierunku miejscowości Gryżyna.

Udajemy się na zwiedzanie opactwa. W przypadku 

zamkniętego kościoła możemy udać się do furty 

klasztornej, tam też można dokonać zakupów 

specjałów benedyktyńskich. Oprócz pamiątkowych 

kubków, talerzyków, breloczków można zakupić  

tu pyszne kompoty, dżemy oraz wspaniałe nalewki 

ziołowe, wiśniowe, kawowe …, które  są przygotowane 

własnoręcznie przez Benedyktynów. Nalewki ziołowe 

zwane benedyktynkami mają szczególną moc.

Po prawej stronie znajduje się wiatrak „Koźlak”.  

Odrestaurowany wiatrak z 1698 roku wraz z budynkiem 

socjalnym, salką spotkań dla ok. 20 osób, amfiteatrem,  

miejscem na ognisko to centrum rekreacji  

i wypoczynku dla mieszkańców i turystów. 

Nieduży parking to dobre miejsce  

do odpoczynku.  Można usiąść w amfiteatrze  

i podziwiając wiatrak zjeść własną kanapkę.

Udajemy się dalej w kierunku Gryżyny. Następnie 

podróżujemy w kierunku  miejscowości Jerka, tam na 

rondzie imienia Melchiora Wańkowicza zmieniamy 

drogę na 308 i podążamy w kierunku Kościana.  

Po przejechaniu ok. 3,5 km skręcamy  

w prawo kierując się na Czempiń. Po kolejnych  

5 kilometrach docieramy do Turwi. Skręcamy  

w prawo i parkujemy przed pałacem.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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Pieszo udajemy się na zwiedzanie zespołu pałacowo 

– parkowego. Obiekt pochodzi z lat 1760-1770  

i otoczony jest XVIII-wiecznym parkiem krajobrazowym  

o powierzchni 21,9 ha. Wybudowany został przez 

Ludwika Chłapowskiego, jako dwupiętrowy pałac, 

a później przebudowany w latach 1780, 1820-1830 

i w początkach XX wieku.. W latach 1847-1848 

dobudowano do pałacu kaplicę NMP Niepokalanie 

Poczętej w stylu neogotyku angielskiego. Łączy się ona  

z pałacem specjalną galerią. Park pałacowy 

zaaranżowany został przez francuskiego projektanta 

Augustyna Denizota (1836-1910), autora innych 

rezydencjonalnych ogrodów w Wielkopolsce. 

Pozostawiając samochód na parkingu przed pałacem 

udajemy się 300 metrów w kierunku gorzelni.  

Z daleka widoczny jest charakterystyczny wysoki komin.  

W czynnej do dziś, jednej z nielicznych, wiejskich 

gorzelni odbywa się cały czas produkcja. W tym samym 

obiekcie funkcjonuje osobliwe muzeum, którego 

część eksponatów znajduje się przed budynkiem. Pod 

dachem zgromadzono eksponaty, które obrazują zmiany  

w procesie produkcji spirytus na przestrzeni lat. 

Na terenie gorzelni dostępna jest sala, w której można 

zorganizować spotkanie w niecodziennej scenerii 

czynnej gorzelni.

Po wyjeździe z terenu pałacu w Turwi, zawracamy i na 

najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, następnie 

po przejechaniu 1,2 km skręcamy w prawo w kierunku 

Racotu. W miejscowości Racot wjeżdżamy na teren 

pałacowy znajdujący się po prawej stronie. 

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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Po przekroczeniu  bramy kompleksu parkowo – 

pałacowego w Racocie otwiera się przed nami  kolejna  

„książka”  - tablica szlaku Podróże z Panem Tadeuszem,  

z której można wyczytać wiele interesujących 

informacji. Każdy uczestnik rajdu w drodze do pałacu 

musi przejść obok tablicy, a więc z pewnością przeczyta 

umieszczone tam informacje i  udzieli odpowiedzi  

na pytania organizatorów rajdu.

Na zdjęciu widać zapracowanych uczestników rajdu, 

czytających znalezione właśnie informacje o pałacu  

w Racocie.

Przybywających  do posiadłości gości witają rzeźby 

dwóch koni stojących  na zielonym klombie przed 

pałacem w Racocie.

Należący do Stadniny Koni „Racot” klasycystyczny,  

XVIII-wieczny pałac książąt Jabłonowskich został 

zaprojektowany przez słynnego architekta Dominika 

Merliniego.

Decyzją Rady Ministrów z 1921 roku, pałac w Racocie 

zyskał rangę Rezydencji Prezydentów Rzeczypospolitej. 

W 1928 roku utworzono tu Państwową Stadninę 

Koni ,,Racot’’(jedną z trzech w przedwojennej Polsce), 

której kontynuatorką jest obecna spółka. Te wszystkie 

informacje uczestnicy rajdu mogą odczytać na  tablicy 

szlaku Podróże z Panem Tadeuszem.

W pałacu znajduje się 3 gwiazdkowy hotel, którego  

wnętrze przypomina czasy mickiewiczowskie. 

Można tu spokojnie wypić kawę  

i zjeść obiad w stylowej komnacie, która  

pozwala przenieść się w XIX wiek.

Na terenie pałacowym znajdują się też  

stajnie i szkółka jazdy konnej.

Atrakcją obiektu jest bez wątpienia 

powozownia. Wśród eksponatów można między  

innymi podziwiać zachowany w doskonałym stanie 

powóz, którym 26 grudniu 1918 roku podróżował  

Ignacy Jan Paderewski.

Z pałacu w Racocie wyjeżdżamy w prawo  

i  na najbliższym skrzyżowaniu kierujemy się w lewo 

drogą 308. Po 4,5 km docieramy do miejscowości  Choryń. 

Skręcamy w lewo kierując się drogowskazem Dwór  

w Choryni 100 m – znakiem kierunkowym szlaku 

Podróże z Panem Tadeuszem.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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W Choryni znajduje się zespół dworsko-parkowy,  

na który składają się dwa dwory, park oraz zabudowania 

gospodarcze. Starszy z dworów zbudowano w końcu 

XVIII w. dla Piotra Drwęskiego. Po przeciwnej 

stronie wznosi się późniejszy XIX-wieczny dwór 

Taczanowskich. W XIX w. właścicielami Choryni byli 

Józef Taczanowski i gen. Edmund Taczanowski, jeden 

z czołowych dowódców w powstaniu styczniowym 

oraz uczestnik walk we Włoszech pod dowództwem 

Garibaldiego. Dwory otacza park krajobrazowy o pow. 

2,8 ha, który stwarza dodatkowe możliwości odpoczynku. 

Przed budynkiem, w którym mieszkał Adam Mickiewicz 

znajduje się kolejna „książka” – tablica szlaku  

Podróże z Panem Tadeuszem.

Po zapoznaniu się z obiektami w Choryni powracamy do 

drogi głównej 308  i skręcamy w lewo. Po przejechaniu 

3,8 km skręcamy w prawo do miejscowości Kopaszewo. 

Jadąc drogą główną docieramy do pałacu znajdującego 

się po prawej stronie.  

Po zwiedzaniu pałacu i parku powracamy 

do drogi 308 i kierujemy się w prawo.  

Docieramy do miejscowości Jerka, ponownie 

przejeżdżamy przez rondo i trzymając się drogi 308 

docieramy do Lubinia. Przed klasztorem skręcamy  

w lewo, docieramy do miejscowości Bieżyń, tam skręcamy  

w prawo na Cichowo i kierując się drogowskazem 

dojeżdżamy do Skansenu Filmowego Soplicowo. 

Pałac zbudowany w latach 1800-1801,  

odnowiony w latach 1921-1923 w stylu 

klasycystycznym. Park pałacowy o pow. 11,75 ha 

urządzony na początku XIX w. i przekształcony 

w 1894 przez architekta ogrodów Augustyna  

Denizota zgodnie z panującą w drugiej 

połowie XIX wieku modą na naturalizm.  

W tym stanie zachowany jest do dnia  

dzisiejszego. Poza obrębem parku, na osi 

pałacu znajduje się najdłuższa w Europie aleja  

platanowa prowadząca do dawnego folwarku. Obok 

pałacu znajduje się późnobarokowa kaplica  NMP 

Śnieżnej z 1794.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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Jedną z imprez, na jaką można trafić podróżując  

po szlaku jest  „Zajazd Mickiewiczowski” organizowany 

przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 

Gościnna Wielkopolska”. Podczas sierpniowego 

rajdu samochodowego meta rajdu w Soplicowie była 

jednocześnie miejscem „zajazdu”. Uczestnicy rajdu 

wzięli czynny udział w imprezie,  a część organizatorów 

rajdu nawiązując do miejsca i czasu wystąpiła  

w historycznych strojach.

Skansen Filmowy Soplicowo to kompleks turystyczny  

z tradycją zakorzenioną zarówno w polskiej 

kinematografii, jak i literaturze. Nietuzinkową 

ofertę jadła i napoi dopełnia możliwość ciekawego 

spędzenia czasu w granicach obiektu, jak i w pięknych 

okolicach. Cichowo usytuowane jest nad jeziorem  

w otoczeniu pól i lasów. Można to zostać na dłużej –  

w bliższym i dalszym sąsiedztwie Skansenu Soplicowo 

jest dużo miejsc noclegowych w pensjonatach  

i gospodarstwach agroturystycznych. Jak mówił sam 

wieszcz Adam Mickiewicz “Tu się można napić nadyszyć 

Ojczyzny”.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”



23 24

Podczas rajdu szlakiem Podróże z Panem Tadeuszem 

warto skorzystać z animatorów Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, 

którzy chętnie przybliżą najmłodszym czasy klimat 

epoki, w której żył i tworzył Adam Mickiewicz.  

Na zdjęciu przykład zajęć animacyjnych  - z materiałów 

dostępnych w XIX wieku dzieci przygotowują czyścidło 

do butów i czyszczą nim buty.

Podczas tegorocznego XII rajdu uczestnicy  

zostali wyposażeni w dwie kartki bloku rysunkowego 

i jeden naostrzony ołówek. Materiały te miały 

posłużyć do wykonania podczas całej trasy rajdu  

jednego rysunku, który nawiązywałby do czasów 

opisanych w poemacie Pan Tadeusz. 

Dzięki takim konkursom wyłaniają się często spośród 

uczestników rajdu talenty, o których wcześniej nie 

wiedzieliśmy, mimo, że znamy się czasami od lat. Osoby 

te są zawsze dodatkowo nagradzane nie tylko oklaskami 

– podczas ogłaszania wyników rajdu. 

Zamieszczony obok tekstu rysunek to jedna  

z nagrodzonych prac..

Rajd wygrywa załoga, która uzyskała najmniej punktów. 

Sumowane są punkty zarówno za prawidłowe odpowiedzi 

na pytania, jak i za wykonane zadania specjalne,  

do których należą tzw. odcinki specjalne,  

czyli np. przejazd krótkiego odcinka samochodem  

między pachołkami w odpowiednim czasie  

lub wykonanie zadanej  czynności przez członka  

lub kilku członków załogi.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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Wszystkich, którzy lubią spotkania z historią, literaturą 

i filmem zapraszamy na rajdy szlakiem Podróże  

z Panem Tadeuszem organizowane we współpracy  

ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania 

Gościnna Wielkopolska”.  

Na zakończenie rajdu odbywa się uroczyste 

wręczenie nagród. Każdy uczestnik sierpniowego 

rajdu samochodowego został obdarowany 

materiałami promocyjnymi szlaku Podróże z Panem 

Tadeuszem, a najlepsze załogi odebrały okazałe  

puchary.

Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”Trasa rajdu samochodowego szlakiem “Podróże z Panem Tadeusze”
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kierunek jazdy

                                                                         

                                                  

Tutaj jesteś

28Mapa rajdu i itinerery

Mapa rajdu

Itinerery - opracowane według zasad Polskiego 

Związku  Motorowego obowiązujących w rajdach  

turystyczno - nawigacyjnych. Polecenia opisane są  

itinererami z natury. Poszczególne grafy, pytania, zadania,  

zostały ponumerowane w kolejności ich występowania. 

Itinerer nie pokazuje wszystkich skrzyżowań na trasie 

rajdu, tylko istotne. Skrzyżowanie nieopisane itinererem 

należy przejeżdżać zgodnie z dyspozycją znaków 

drogowych nakazu, zakazu lub innymi przepisami ruchu 

drogowego, narzucającymi na skrzyżowaniu jeden  

kierunek jazdy lub po drodze głównej oznaczonej  

znakiem drogowym, a jeśli nie ma jednoznacznie 

określonej drogi głównej – prosto. Oległości podane na 

itinerariach  należy traktować jako orientacyjne. Różnice 

mogą wynikać z  błędów generowanych przez liczniki, 

nieprawidłowego ciśnienia w oponach, sposobu jazdy, 

miejsca parkowania i zawracania.

Przykładowy graf skrzyżowania, które 

przejeżdżamy na wprost. 
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„Próba wody” - slalom pomiędzy trzema pachołkami 

ustawionymi w linii prostej. Dla utrudnienia i spowolnienia 

próby po starcie pojazd podjeżdża do stanowiska, 

gdzie bierze tackę z kubkiem wody. Po ominięciu 

czterech pachołków pojazd podjeżdża pod kolejne 

stanowisko, gdzie odstawia tackę. Następnie zatrzymuje 

się na linii mety. Prawidłowe zatrzymanie pojazdu  

to linia mety pomiędzy przednią i tylnią osią.

Próba wykonana na pojazdach uczestników.

Oceniany  jest czas przejazdu, potrącenie pachołków  

oraz wylanie wody. Punktacja to 1 sekunda trwania próby  

1 punkt, potrącenie pachołka 10 punktów, wylanie wody 

10 punktów. 

Proste do zorganizowania, a przede wszystkim 

bezpieczne to slalomy samochodowe z bardzo krótkimi 

odcinkami prostymi, takie jak „próba wody”, „parkowanie  

w garażu” i “przejazd drezyną”.

Próby sprawnościowe dla uczestników rajdu samochodowego
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„Parkowanie w garażu” – slalom pomiędzy pachołkami  

z zaparkowaniem w „garażach” przodem i tyłem.

Próba wykonana na pojazdach uczestników.

Oceniany jest czas przejazdu, potrącenie pachołków. 

Punktacja to 1 sekunda trwania próby 1 punkt, 

potrącenie pachołka 10 punktów. 

Kolejna próba to przejazd drezyną. Dwuosobowe załogi 

pokonują drezyną na czas odcinek nieczynnej linii 

kolejowej.

Punktacja to 1 sekunda trwania próby 1 punkt.  

W próbach sprawnościowych zwycięża załoga  

z najmniejszą ilością punktów. 

Próby sprawnościowe dla uczestników rajdu samochodowegoPróby sprawnościowe dla uczestników rajdu samochodowego



49 50

Pojemność parkingów:

- Opactwo Benedyktynów w Lubiniu,

  około 20 miejsc.

- Wiatrak w Krzywiniu, około 5 miejsc. 

- Pałac w Turwi, około 10 miejsc.

- Gorzelnia w Turwi,  około 5 miejsc.

- Pałac w Racocie, ok. 40 miejsc na

  terenie pałacowym i ok. 20 za murami.

- Dwór w Choryni i Pałac Kopaszewie,

  ok. 20 miejsc

- Skansen Filmowy Soplicowo

  w Cichowie,  ok. 60 miejsc.

Restauracje i noclegi: 

- Dolsk – hotel i restauracja przy ulicy

  Podrzekta

- Racot – hotel i restauracja w pałacu

- Cichowo – karczma na terenie

  Skansenu Filmowego Soplicowo, 

  pensjonat i kwatery agroturystyczne 

  w Cichowie

Stacje paliw:

- Dolsk - przy trasie 434

- Lubiń - przy trasie 308

- Jerka - przy trasie 308

Opactwo Benedyktynów w Lubiniu 

ul. Adama Mickiewicza 6.  Należy  umówić  się kontaktując 

telefonicznie lub mailowo: oprowadzanie@benedyktyni.net.  

Wiatrak w Krzywiniu 

znajduje się w zarządzie Urzędu Gminy www.krzywin.pl   

Pałac w Turwi

ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan.  Stacja Badawcza Zakładu 

Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, tam też należy 

umówić się na zwiedzanie wnętrz. 

www.isrl.poznan.pl/pl/stacja-badawcza-w-turwi

Gorzelnia w Turwi 

właścicielem jest Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o                                        

www.topfarms.pl 

Pałac w Racocie  

ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, e-mail  recepcja@racot.pl 

Również w recepcji hotelowej należy umawiać  

się na zwiedzanie powozowni i stajni. 

Dwór w Choryni i Pałac Kopaszewie

znajdują się w zarządzie firmy DANKO Hodowla Roślin  

Sp. z o.o. Choryń 27; 64-000 Kościan 

www.danko.pl.  

Skansen Filmowy Soplicowo 

Podkomorzy pan Marek Pinkowski 

e-mail: soplicowo1@wp.pl

Nie należy zapomnieć o powiadomieniu policji  

o planowanym rajdzie samochodowym. 

Przed startem należy uzyskać od uczestników rajdu 

oświadczenie o uczestnictwie w rajdzie na ogólnie 

dostępnych drogach w czasie normalnego ruchu 

drogowego. 

Wymagane jest opracowanie regulaminu imprezy 

określającego jasne zasady przebiegu rajdu i sposób 

oceny poszczególnych zadań. 

Sugerowane jest wyznaczenie zadania specjalnego,  

na przykład wykonanie podczas rajdu grafiki  

ilustrującej Pana Tadeusza.

Sugerowany czas przejazdu trasy uwzględniający 

zwiedzanie obiektów na trasie oraz wykonanie zadań  

to 300 minut. Ze względu na charakter trasy i pojemność 

parkingów przy poszczególnych obiektach na trasie  

sugerowana ilość samochodów biorących udział  

w rajdzie nie powinna przekraczać 50 sztuk.  

Dobrym miejscem na zbiórkę uczestników i start 

rajdu jest rynek w Dolsku. Zgodę na wykorzystanie 

tego terenu należy uzyskać od władz gminy, 

komplet kontaktów znajduje się na stronie   

internetowej gminy.

Zgodę na wykorzystanie do celów rajdu parkingów 

„morelowego” wyposażonego w WC oraz przy punkcie 

widokowym również wydają władze Gminy Dolsk.

Informacje praktyczne dla organizatorów turystycznych rajdów samochodowych  

szlakiem Podróże z Panem Tadeuszem 


