Architektura i kultura

Okolice Poznania były miejscami wielu istotnych bitew, zarówno za czasów Władysława Łokietka
(bitwa pod Palędziem z Krzyżakami), jak i podczas Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919.
Przez okolice Poznania przejeżdżały i tu zatrzymywały się postaci historyczne, z Napoleonem
Bonapartem na czele. Tutaj budowały swoje siedziby wielkie rody, jak to uczynili w Kórniku
Górkowie oraz ich następcy Działyńscy. Śladem tego dziedzictwa są liczne dwory i pałace. W
podpoznańskich miejscowościach rodzili się także słynni Polacy, choćby poetka-noblistka Wisława
Szymborska. Każdy znajdzie coś dla siebie: od średniowiecznych grodów, przez drewniane kościółki,
liczne muzea, po urządzone z przepychem pałace.
Muzeum Pałac w Rogalinie

Zbiory muzeum przybliżają historię arystokratycznego rodu Raczyńskich. Ekspozycja to również
powozownia i Galeria Malarstwa z obrazami Matejki, Chełmońskiego czy Malczewskiego, jednych z
najbardziej znaczących polskich malarzy 2 poł. XIX w. Można wypożyczyć audioprzewodniki z
wgraną audiowycieczką po wnętrzach pałacu oraz tablet z wgraną audio i video wycieczką po Galerii
Obrazów.
więcej

Zamek w Kórniku
Wybudowany w XV wieku jako rezydencja możnego rodu Górków. Dzisiejszy XIX-wieczny neogotycki
zamek ma wygląd i charakter nawiązujący do budowli obronnych. Mieści się tu dziś muzeum oraz
Biblioteka Kórnicka, której zbiory obejmują: ok. 400 tys. woluminów. Zamkowe komnaty ponoć
nawiedzane są przez ducha Białej Damy.
więcej

Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera

Zgromadzone są tu eksponaty z wypraw Fiedlera m.in. rzeźby, maski obrzędowe, trofea ludzkich
głów, najpiękniejsze motyle tropikalne. W Ogrodzie Kultur i Tolerancji można podziwiać m.in.
piramidę – 23 razy mniejszą od grobowca Cheopsa, czy też wykonaną w skali oryginału replikę
żaglowca Santa Maria, na którym Kolumb dotarł do Ameryki.
więcej

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie
Muzeum prezentuje zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
z terenu całej Polski. Muzeum organizuje liczne imprezy i pokazy m.in. wypieku chleba, wyrobu
masła, świec, jesiennych prac polowych, pracy wozu strażackiego, dawnych wiejskich zwyczajów
weselnych i świątecznych.
więcej

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego w Swarzędzu
Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący w ekspozycji plenerowej historię
bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich. Na terenie Skansenu można zobaczyć wystawę
poświęconą owadom użytkowym w Polsce i na świecie. Skansen mieści się w parku o powierzchni 4,5
ha, który powstał w II połowie XIX wieku. Na jego terenie stoi stylowy pałacyk myśliwski.
więcej

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie

Muzeum obejmuje położone w otulinie parku dwa obiekty: Pałac - mieści ekspozycję na temat historii
łowiectwa od czasów najdawniejszych: broń, akcesoria i trofea łowieckie oraz stajnię-powozownię prezentowane jest tu środowisko przyrodnicze Wielkopolski i zasiedlająca je fauna. W 2004 roku
została oddana do użytku nowa ekspozycja – trofea myśliwskie Adama Smorawińskiego.
więcej

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

Zbiory zawierają eksponaty związane z powstańcami wielkopolskimi. Równie ważną częścią
ekspozycji są pamiątki związane z gen. Dowborem Muśnickim i jego rodziną, zwłaszcza córkami
Janiną i Agnieszką, które zginęły w 1940 r. w Katyniu i Palmirach. Ostatnia część ekspozycji dotyczy
walk Wielkopolan poza granicami Wielkopolski w latach 1919-1920 a więc m.in. w wojnie
polsko-bolszewickiej.
więcej

Pałac w Biedrusku
Neorenesansowy obiekt wzniesiony w latach 1877-80 przez Ludwika Huhna dla Albrechta Ottona
von Treskow. Piętrowy, z kwadratową wieżą i filarowymi gankami, nakryty płaskim dachem z bogato
dekorowanymi wnętrzami. Gościli tu Wilhelm II i Ferdinand Foch. W parku obok pałacu znajduje się
amfiteatr, altana westchnień, stawy i fontanna.
więcej

Zabytkowa zabudowa Golęczewa
Szachulcowa stacja kolejowa, zajazd „Pod Złotą Gwiazdą”, szkoła (dawny dom gminny), łaźnia oraz
38 domów i zagród posiadają osobne wpisy do rejestru zabytków. Niemcy chcieli uczynić z
Golęczewa wzorcową wieś osadniczą, więc wykupili ją z w 1901 r. i pilnie przystąpili do realizacji
projektu architekta Paula Fischera. Domy z wysokimi dachami wznoszono w barwach pruskich białe z aplikacjami czerwonymi i czarnymi.
więcej

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Szlak ma łącznie aż 140 km długości. Na odwiedzających czeka dwanaście urokliwych kościółków
drewnianych w: Długiej Goślinie, Kicinie, Kiszkowie, Łagiewnikach Kościelnych, Raczkowie,
Jabłkowie, Rejowcu, Skokach, Sławnie, Uzarzewie, Węglewie i Wierzenicy. Najstarsze (Węglewo i
Wierzenica) wzniesiono już w średniowieczu, historia pozostałych sięga XVII w.
więcej

Kościół św. Michała Archanioła i Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku

Późnobarokowy drewniany kościół wybudowany w latach 1700-1712. Świątynia położona na skraju
wsi kryta jest gontem, dach zwieńczony wieżyczką. Kościółek posiada bogate wyposażenie. Do
najciekawszych zabytków należy ołtarz z późnogotycką rzeźbą Madonny oraz ołtarz boczny
stanowiący przykład sztuki ludowej z XVII/XVIII w.
więcej

Kościół Św. Mikołaja Biskupa w Skokach
Ta niewielka malownicza świątynia została zbudowana w latach 30. XVIII wieku, na miejscu
wcześniejszego kościoła. Wyróżnia ją konstrukcja słupowo-ramowa, wypełniona cegłami. W istocie
jest to odmiana muru pruskiego. Wnętrze jest utrzymane w zdobnym rokokowym stylu. Kościół jest
częścią Szlaku Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonka.
więcej

Szlak Architektury Przemysłowej w Luboniu
Tajemnice, większe i mniejsze, wyjaśnione i czekające nadal wyjaśnienia, wpisane są w ponad
stuletnią historię lubońskich fabryk. Przygoda zaczyna się w okresie, który dla Polaków był czasem
walki o własne państwo, a kończy w momencie przekształceń własnościowych, związanych z
przełomowymi zmianami politycznymi, jakie dokonały się w Polsce w latach 90-tych XX wieku.
więcej

Dworzec Puszczykowo

Choć stacja w Puszczykowie, słynnym podpoznańskim letnisku, istnieje od 1897 roku, to pierwszy
budynek dworca wzniesiono w 1904 r. Ostateczny kształt z charakterystyczną wieżyczką zegarową
zyskał w 1910 r. i od tego czasu pozostał niezmieniony. Od 1983 r. jest zabytkiem, a dziś funkcjonuje
tu restauracja.
więcej

Wieża ciśnień w Śremie

Została zbudowana w 1909 r. i wznosi się na wysokość blisko 48 m. Przypomina gotyckie baszty
obronne. Wewnątrz znajduje się zbiornik o pojemności ok. 240 m3, który podtrzymuje konstrukcję
dachu. Warto obejrzeć ją w scenerii nocnej, kiedy jest pięknie oświetlona. Prawdopodobnie w
miejscu wieży do XVII wieku stał kościół św. Mikołaja, który był pierwszą świątynią w mieście.
więcej

Dowiedz się więcej o atrakcjach i wydarzeniach

w powiecie poznańskim
www.powiat.poznan.pl
www.facebook.com/powiatpoznanski

