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Miejsca i szlaki
Ewelina Goździewicz

Waloryzacja turystyczno - kulturowa Powiatu Leszczyńskiego
1. Ankieta waloryzacyjna
Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Inne sanktuarium lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za
pierwsze dwa) (3)
Sanktuarium Maryjne w Górce Duchownej (3)
Zespół Klasztorny Franciszkanów, Osieczna (3)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4) –
Kościół św. Stanisława, Rydzyna (4)
Kościół Farny św. Mikołaja, Leszno (4)
Kościół św. Jana Chrzciciela, Leszno (4)
I.A. b) Zamki i pałace:
Monumentalny zamek lub pałac historyczny, ZD (za pierwsze trzy) (10)
Zespół Pałacowy w Rydzynie (10)
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
Pałac w Trzebinach (3)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Miasto Rydzyna - skupione wokół Rynku z figurą Trójcy Świętej (3)
Rynek w Lesznie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3)
Zabytkowe kamienice leszczyńskiego rynku z XVII I XVIII wieku (3)
Zabytkowe kamienice przy ulicy Sienkiewicza ( dzielnica Leszczynko) (3)
I.A. d) Obiekty militarne:
Brak w Powiecie
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty wpisanych powyżej klas:
Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 pkt)
Muzeum Okręgowe w Lesznie (2)
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników obiektowych (w pierwszych pięciu) (1
pkt)
Muzeum Okręgowe w Lesznie (1)
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego (pierwsze pięć*) (1 pkt)
Zamek w Rydzynie(1)
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Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników obiektowych (w pierwszych pięciu)
(po 1 pkt)
Zamek w Rydzynie – j. niemiecki, angielski (1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy (za
pierwsze trzy obiekty) (1 pkt),
Muzeum Okręgowe w Lesznie(1)
Zamek w Rydzynie(1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie w językach obcych (przynajmniej dwóch) w
pierwszych trzech obiektach (1 pkt)
Zamek w Rydzynie (1)
Muzeum Okręgowe w Lesznie (1)
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element
uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu)
Stan konserwacji głównych obiektów: dobry (1)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1)
Pomnik Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (1)
Lapidarium Rzeźby Nagrobkowej – Leszno (1)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3)
Jan Amos Komeński – Leszno (3)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
Stanisław Leszczyński – Rydzyna (2)
I.B. b) Cmentarze historyczne
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1)
Kościół św. Krzyża -Lapidarium Rzeźby Nagrobkowej- Leszno (1)
Cmentarz Żydowski- ul. Cmentarna Leszno (dzielnica Leszczynko ) (1)
I.B. c) Budowle współczesne
Brak w Powiecie
I.C) Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
Kolekcja portretów trumiennych z XVII/XVIII w. w Muzeum Okręgowe w Lesznie pl. dra J.
Metziga 17 (3)
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2)
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa Rydzyna „Wiatrak Józef”(2)
Muzeum Okręgowe w Lesznie (2)
Pałac w Trzebinach – Siedziba wielkopolskiego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska
Kulturalnego (2)
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Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie za
pierwsze trzy)( 2)
Muzeum Okręgowe w Lesznie- wystawa „Żydzi w Lesznie”(2)
Muzeum Okręgowe w Lesznie – wystawa „70 lat K.S. Unia Leszno ”(2)
Muzeum Okręgowe w Lesznie – wystawa „ Malarze polscy w Monachium‘’(2)
Ekspozycje i prezentacje albo samodzielne placówki muzealne związane tematycznie z
innymi grupami narodowymi lub etnicznymi, dziejami innych państw lub narodów (za
pierwsze dwie z objaśnieniami w innym języku) (3)
Muzeum Okręgowe w Lesznie- wystawa stała„ Dzieje Żydów w Lesznie”.- j. niemiecki (3)
Muzeum Okręgowe w Lesznie - wystawa ze zbiorów litewskich „ Kultura Żydów Galicyjskichj. niemiecki(3)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Okręgowe w Lesznie (2)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)
Zamek w Rydzynie(1)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie w przynajmniej 2 językach obcych (1)
Zamek w Rydzynie- j. niemiecki, angielski(1)
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1)
Muzeum Okręgowe w Lesznie (1)
SIMP Zamek w Rydzynie (1)
Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za:
Opis zbiorów w językach obcych (1)
brak
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:
Stałe godziny otwarcia (1)
Muzeum Okręgowe w Lesznie od wt- 9,00-17,00, środa-piątek 9,00-14,00, sobota- niedziela
10,00-14,00 poniedziałek nieczynne.(1)
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)
Muzeum Okręgowe w Lesznie,(1)
Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa Rydzyna(1),
SIMP Zamek Rydzyna (1)
I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Międzynarodowy Festiwal Baroku,Zamek w Rydzynie”(4)
Dni Muzyki Cerkiewnej „ Zamek w Rydzynie” (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych –Rydzyna (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Noc Świętojańska, Leszno (4)
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Festyn Miejski – Leszno (4)
Sylwester z Białą Damą w Rydzynie (4)
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą zwiedzania:
PPF Akwawit S.A Leszczyńska Fabryka Pomp Metalplast LOB S.A SEWS Sp. z.o.o (2)
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
Przemęcki Park Krajobrazowy (cześć parku w gm. Włoszakowice oraz gm. Wijewo) (2)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) do
trzech) (1)
Rezerwat „Dolinka”- rezerwat florystyczny- Gmina Lipno(1)
Rezerwat „Ostoja Żułwia Błotnego”- Gmina Osieczna (1)
Zbiornik Wonieść gmina Osieczna - Rezerwat ornitologiczny (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty)(2)
Park Pałacowy w Pawłowicach- klasycystyczno-barokowy (2)
Park Pałacowy w Rydzynie (2)
I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki turystyczne o znaczeniu
międzynarodowym (8)
Droga św. Jakuba (Odcinek Wielkopolski): Leszno - Święciechowa (8)
Materialne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3)
Szlakiem Króla Stanisława Leszczyńskiego- szlak pieszy (3)
Szlak Konwaliowy- szlak kajakowy (3)
Leszczyńskie w siodle- szlak konny (3)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Szlak rowerowy Eurovelo nr 9 (2)
Wielkopolski Szlak Wiatraczny (2)
Suma za kategorię I: 151
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Organizacja Turystyczna Leszno-Region ul. Karasia 15Leszno (2)
IT Leszno, ul. Słowiańska 24 Leszno (2)
Informacja w językach obcych, (za każdy język do trzech) (1)
Organizacja Turystyczna Leszno- Region- j. angielski, j. niemiecki,j. francuski (3)
IT Leszno- j. niemiecki,j. angielski (2)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
Organizacja Turystyczna Leszno- Region (3)
I T Leszno (3)
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Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego
miejscowości (ogólnie) (2)
Organizacja Turystyczna Leszno- Region, (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1)
Organizacja Turystyczna Leszno-Region: j. niemiecki, j. angielski ,(2)
II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, motele, schroniska, kwatery zorganizowane– (za pierwsze dwa
obiekty każdej kategorii) (2)
Hotel 4*-Wieniawa ul Rynek 29 Leszno (2)
Hotel3* Akwawit ul. Św. Józefa 5 Leszno (2)
Hotel 3*Zamek w Rydzynie ul Plac Zamkowy 1 (2)
Hotel 2*-Leszno Golding Hotel ul. Szybowników 28 Leszno (2)
Hotel2* ACH TO TU, ul. Balonowa 26 Leszno (2)
Hotel 1*Perła ul. Konstytucji 3 maja Leszno (2)
Motel Eden *** Rydzyna ul. Dąbcze 136 (2)
Restauracja Motel „Eden” ul. Dąbcze 136, Rydzyna (2)
Pensjonat Apollo ul. Śmigielska, Osieczna (2)
Ośrodek Wypoczynkowy „Borowik” ul. Starkowska 11, Boszkowo (2)
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Sułkowski” ul Dworcowa 15, Boszkowo (2)
Schroniska- Morena ul. Kopernika 4, Osieczna (2)
Sezonowe Schronisko Młodzieżowe, Dominice 26 (2)
Gospodarstwo Agroturystyczne „Hata na Skraju” Krzemieniewo- Nowy Balęcin 18 a (2)
Gospodarstwo Agroturystyczne Osieczna ul Wareńska 7 (2)
Pokoje Gościnne „Teresa” ul. Jasna 2b,Boszkowo (2)
Pokoje Gościnne „Muszka” ul. Dominicka 7, Boszkowo (2)
Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w
różnych klasach) (1)
Hotel Zamek w Rydzynie - przewodnik, podróż bryczką (1)
Ośrodek Integracji Europejskiej Rokosowo- Zamek, hubertusy, podróż bryczką, kulig-zimą
(1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Restauracja „Sułkowski” Boszkowo (1)
Restauracja „Zamek w Rydzynie” (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
„Zacisze” – Rydzyna Bar Gastronomiczny ul. Słowackiego1 (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty)
(2)
PKS Leszno ul. Kolejowa 1 (2)
„Zet–ka” ul. Grunwaldzka 82 Leszno (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:)
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
Dworzec Kolejowy w Lesznie (3)
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Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec Autobusowy PKS Leszno, ul. Towarowa 1 (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze
dwie) (2)
Droga krajowa nr 5 (Wrocław-Poznań) (2)
Droga krajowa nr 12 (Głogów – Kalisz) (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Leszno Euro Taxi- ul. Młyńska 1 (1)
Stała oferta powozów, bryczek i inna retro (za pierwszą ofertę) (3)
Hotel „Zamek w Rydzynie” (3)
II.D. Promocja turystyczna:
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w ostatnim
roku) (1)
„Przewodnik po Lesznie i okolicy” - Z. Moliński, Organizacja Turystyczna Leszno-Region,
Leszno 2008 r.(1)
„Gmina Lipno”- S. Jędraś, Urząd Gminy Lipno, 2008 (1)
Suma za kategorię II : 77
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje Kultury
Teatr stały (za pierwszy obiekt) (3)
Teatr Małych Form w Lesznie(3)
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Kino- „DFK Odlot” Leszno ul. Narutowicza 69 (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Jezioro Wielkie (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Gmina Krzemieniewo – 5 głazów narzutowych im Adama Mickiewicza o obwodach 400 do
500 cm (1)
Rydzyna -8 dębów szypułkowych i klon Jawor (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2)
Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” Leszno (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
Szkoła Języków Obcych Eurolink ul. Sienkiewicza 9 Leszno (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
Centrum Sportowo- Rekreacyjne Olimp ul. Ułańska 34 Leszno (2)
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Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion Żużlowy im Alfreda Smoczyka ul Strzelecka 7 (1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
Aeroklub Leszczyński (1)
Szkoła Jeździecka Kąkolew (1)
Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1)
Lodowisko Leszno ul. 17 Stycznia (1)
Suma za kategorię III : 19
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV. A. Instytucje w regionie:
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie (2)
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie (2)
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Osieczna – Sanatorium dla dzieci i Młodzieży (cukrzyca, otyłość, wady postawy) (2)
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3)
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne „Akwawit ul. św. Józefa (3)
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Leszno (2)
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze
cztery) (1)
Niemcy -Suhl, (1)
Deure- Holandia, (1)
Botouri- Kamerun, (1)
Montlucom- Francja (1),
Suma za kategorię IV: 13
RAZEM PUNKTÓW:
I Kategoria 151
II Kategoria 77
III Kategoria 19
IV Kategoria 13
Suma punktów za wszystkie kategorie: 260
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2. Wnioski z przeprowadzonej waloryzacji
Mikroregion leszczyński posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy (w kategorii I: 151
punktów). Szczegółowa analiza walorów turystyki kulturowej wskazała, że główne zespoły
atrakcji, które mogą stanowić magnesy turystyczno-kulturowe znajdują się w
miejscowościach Leszno i Rydzyna. Przeważającą ilość punktów w procesie waloryzacji
wygenerował kompleks pałacowy w Rydzynie, nazywany perłą polskiego baroku oraz szereg
historycznych zabytków sakralnych oraz obiekt muzealny na terenie miasta Leszna . Z uwagi
na dominujące rodzaje obiektów, na terenie mikroregionu najbardziej wskazanym jest
rozwijanie oferty turystyki dziedzictwa kulturowego oraz turystyki muzealnej. Podjęcie
działań na rzecz rozwinięcia lokalnych eventów turystyczno-kulturowych mogłoby także
przyczynić się do rozszerzenia oferty (i wzrostu dochodu) z turystyki eventowej, posiadającej
tutaj znaczny potencjał tematyczny. Jeśli ich liczba wzrośnie, a czas trwania zostanie
przedłużony, pewna część ich uczestników skorzysta z oferty noclegowej i gastronomicznej
na miejscu.
W powiecie prężnie działa Informacja Turystyczna Leszno oraz Organizacja Turystyczna
Leszno-Region, których zadaniem jest odpowiednia koordynacja działań na rzecz
skutecznego i efektywnego rozwoju i promocji produktów turystycznych w regionie
leszczyńskim. Jednak budowa wizerunku regionu to proces długofalowy, dlatego należy
korzystać z możliwych środków finansowych na rzecz kreowania silnych produktów
turystycznych. Aktualnie wspomniane i liczne inne organizacje i instytucje starają się
promować lokalne markowe produkty turystyczne pod nazwą m.in. „Leszczyńskie po
Królewsku”, „Pod niebem Leszna”, „ Kajakowy Szlak Konwaliowy”.
Powiat posiada także korzystne położenie w mniej więcej równej odległości dużych
aglomeracji: Poznania i Wrocławia. Rozproszenie walorów turystycznych wymaga łatwego i
szybkiego dotarcia do atrakcyjnych miejsc. Powiat posiada dobrą dostępność komunikacyjną
(drogi krajowe nr.5 i nr.12). Stan dróg gminnych i powiatowych jest dobry. Umożliwia on
dotarcie turystów do miejsc atrakcyjnych, jednak z powodu braku przyciągających eventów
dwu i trzydniowych w atrakcyjnych miejscach liczba turystów spędzających jedną noc w
hotelu nie wykazuje tendencji wzrostowej.
Baza noclegowa w regionie jest stosunkowo dobrze rozwinięta: powiat posiada hotele
kategorii 4*,3*,2* oraz 1*. Większość z nich usytuowana jest w samym Lesznie, natomiast w
innych ośrodkach brakuje hoteli średniej klasy. Leszno posiada także dobrze rozwiniętą
gastronomię, jakkolwiek brak jest jednak oferty z kuchnia regionalną. Natomiast w
pozostałych miejscowościach mikroregionu (pomijając Rydzynę) oferta gastronomiczna jest
na niskim poziomie.

3. Powiat leszczyński jako destynacja turystyki kulturowej
Turystyka Dziedzictwa-Kulturowego
Ziemia leszczyńska obfituje w wiele ciekawych zakątków i atrakcji turystycznych ukrytych w
wiekowych zabytkach. W całym regionie można podziwiać piękne zamki, pałace, dworki,
zabytkowe kościoły i wiatraki (szczególnie cenne zabytki to: kościół farny św. Mikołaja w
Lesznie, lapidarium rzeźby nagrobnej, Kościół św. Krzyża, zamek w Rydzynie, pałac w
Pawłowicach oraz wiatrak w Rydzynie). Z uwagi na odczuwalną obecność historii, która
tworzyli ludzie różnych religii i narodowości (król Polski Stanisław Leszczyński, Jan Amos
Komeński- światowej sławy pedagog, Maria Leszczyńska -Królowa Francji, żona Ludwika
XVI ). Znaczna przeszkodę w rozwoju turystyki stanowi fakt zagospodarowania cennych
historycznie zamków i pałaców co uniemożliwia ich zwiedzanie. Rozwiązanie tego problemu,
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w połączeniu ze stworzeniem w tych obiektach infrastruktury turystycznej i promocji regionu
może stanowić silną destynację turystyki w powiecie leszczyńskim.
Turystyka muzealna
Na terenie powiatu działają dwie placówki muzealne. Muzeum Okręgowe w Lesznie wraz z
Galerią Sztuki jest głównym organizatorem wystaw w powiecie. Placówka eksponuje m.in.
bogate zbiory kartograficzne, starodruki prezentujące świetność miasta z czasów władania
rodów Leszczyńskich i Sułkowskich. W zbiorach udostępnionych dla zwiedzających znajdują
się m.in. ekspozycja na temat kultury Żydów w Wielkopolsce, ekspozycja biograficzna
związana z Janem Amosem Komeńskim. Z kolei Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa to
placówka mieszcząca się we wnętrzu ,,Wiatraka Józef” w Rydzynie - jednego z
najpiękniejszych wiatraków w Polsce. Przy muzeum corocznie organizowane są imprezy
plenerowe, przyciągające setki odwiedzających z Leszna, Rydzyny i okolic. Muzeum
Okręgowe w Lesznie znalazło się już w gronie organizatorów Nocy Muzeów. W oparciu o
ekspozycje obu tych placówek nie jest wprawdzie możliwe stworzenie osobnej oferty dla
turystyki muzealnej, niemniej koordynacja ich wspólnych działań oraz tworzenie
dodatkowych, atrakcyjnych ekspozycji tematycznych na terenie obiektów zabytkowych lub w
Lesznie właśnie w kontekście nocy Muzeów mogłoby na przykład stanowić najważniejszy
pośredni element weekendowej trasy muzeów, uruchamianej w otoczeniu Nocy Muzeów
pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. Turyści z jednego z tych miast mogliby odwiedzać
wystawy drugiego, robiąc dłuższy przystanek w Lesznie lub Rydzynie i zwiedzając
miejscowe zbiory, a także korzystając z oferty gastronomicznej lub nawet noclegowej. Oba
obiekty mogłyby zostać także w niedalekiej przyszłości włączone w odpowiednie dla ich
ekspozycji regionalne szlaki tematyczne lub muzealne.
Turystyka eventowa
Dla miłośników motoryzacji Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Rydzynie stanowi
ważny event w skali całego kraju. Realizowany cyklicznie od siedmiu lat w długi weekend
majowy (1-3 maja), przyciąga on także coraz większą ilość turystów. Zadaniem uczestników
jest pokonanie sześćdziesięciokilometrowej malowniczej trasy, a następnie prezentacja na
rynku w Lesznie. Celem rajdu jest promocja regionu w kraju i za granicą. Od trzech lat
połączona z nim jest impreza muzyczna organizowana przez Zamek Rydzyński (Festiwal
Baroku) z udziałem zespołów z zagranicy. W roku 2009 wzbogacono tę imprezę o element
fabularyzacji: inscenizowany „Powrót Króla” Stanisława Leszczyńskiego z Lotaryngii do
Rydzyny z towarzyszącymi mu elementami historycznej rekonstrukcji.
Warte rozważenia jest opracowanie i realizacja w lipcu lub sierpniu drugiego cyklicznego
eventu w większej skali i z dłuższym czasem trwania, odbywającego się na przykład na
leszczyńskim Rynku lub zarówno w Lesznie, jak i w Rydzynie. Taka impreza mogłaby być
zrealizowana albo jako odłączony od majowego eventu Festiwal Baroku (z cyklicznym i
rozbudowanym np. o warsztaty i pokazy tańca klasycznego „Powrotem Króla”), albo jako
przedsięwzięcie w ramach partnerstwa miast (np. jako ,,Dni Leszna i Batouri” albo Dni
Leszna i miast Partnerskich), prezentując w takim przypadku (kontrastowo) lokalne zwyczaje,
tradycyjną kuchnię, muzykę i pozostały dorobek kulturalny miast partnerskich.
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