Mikroturystyka wokół Poznania

Przed nami lato – czas wakacyjnego odpoczynku. Zatem zwolnij tempo, odetchnij pełną piersią – i
ruszaj na mikrowyprawy wokół Poznania!

Atrakcje pod chmurką
Miasto-ogród – tak niektórzy nazywają poznańskie Puszczykowo. Spacerując wśród starych willi
ukrytych w zieleni można tam dotrzeć do miejsca, które wywoła zrozumiały dreszczyk emocji. Mowa
o Muzeum Arkadego Fiedlera. Wokół domu pisarza i podróżnika rozciąga się niezwykły ogród, w
którym zakotwiczył żaglowiec Krzysztofa Kolumba, a na każdym kroku zaskakują rzeźby-przybysze z
egzotycznych krain.

Ogród Kultur i Tolerancji w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie (fot.
Piotr Basiński)
Niesamowitych wrażeń dostarcza też wizyta w Skansenie Pszczelarstwa w Swarzędzu – kto by
pomyślał, że pszczoły mogą mieszkać w ulu w kształcie misia, grajka albo… wiejskiej baby z wałkiem
w ręku?

Ule w Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu (fot. Marek Kaczmarczyk)
Atrakcją nie tylko dla mieszczuchów będzie na pewno Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Można tam spokojnie spędzić cały dzień, spacerując po rozległej
ekspozycji i poznając kolejne odsłony życia dawnej polskiej wsi. Amatorzy ciszy i spokoju z
pewnością docenią Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, który pozwala odwiedzić
12 urokliwych wiejskich świątyń.

Wnętrze kościoła w Rejowcu na Szlaku Kościołów Drewnianych Puszczy Zielonki (fot. Archiwum
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina)

Dzieciaki w akcji
Planujecie zagraniczne wakacje? Nie potrzeba! DELI Park zaprasza na rodzinny spacer wśród replik
najsłynniejszych budowli świata, gigantycznych owadów i prehistorycznych zwierząt.

Jedna z miniatur w DELI Parku (fot. Archiwum DELI Parku)
Podobną okazję do pobuszowania między miniaturami nasze mikrusy znajdą w Skansenie Miniatur
Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach. Wśród ponad 30 kopii ciekawych budowli nie tylko z
Wielkopolski znalazło się tam również miejsce dla posągów bóstw słowiańskich: gromowładnego
Peruna, Swaroga czy Trygława. Tuż obok skansenu wznoszą się obwałowania Grodu Pobiedziska.
Warownia słynie z kolekcji replik średniowiecznych machin oblężniczych na czele z gigantyczną
procą – trebuszem.

Oprowadzanie po Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach (fot. Michał Adamczyk,
Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce")

W równie spektakularny sposób historię pokazuje Park Dzieje - park rozrywki, którego wizytówką są
historyczne przedstawienia, w tym największe w Polsce nocne widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż.

Widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje (fot. Archiwum Parku Dzieje)

Mapa, rymowane wskazówki, zagadki ukryte w terenie, a na końcu tajemnicza skrzynia – to nie film
przygodowy, ale questy – gry turystyczne dla starych i młodych. Wokół Poznania takich tras nie
brakuje, a do zabawy dopingują upominki akcji Na tropie skarbów. Kto złapie bakcyla, będzie chciał
spróbować innych, podobnych atrakcji: Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację (TRInO),
innych gier turystycznych albo zabawy w Zielony Punkt Kontrolny.

Na trasie questu w Arboretum Kórnickim (fot. Archiwum Powiatu Poznańskiego)

Mali turyści to wymagający, ale wdzięczni towarzysze podróży. Z pewnością docenią nie tylko
najpopularniejsze atrakcje, ale i ciekawostki: powstańczy mural w Buku – malowany podręcznik do
historii, pomnik Eleganta z Mosiny (miejscowi chętnie wyjaśnią, cóż to za jegomość) albo figurę
dziewczynki z zapałkami, która opowiada swoją historię siedząc pod zabytkową latarnią uliczną w
starej części Śremu.

Fragment muralu powstańczego w Buku (fot. Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Buk)

Aktywnie w plenerze
W sąsiedztwie Poznania nie brakuje miejsc, by aktywnie spędzić czas. Konkrety? Proszę bardzo!
Puszcza Zielonka z siecią szlaków terenowych to prawdziwa mekka rowerzystów. Miłośnicy
kajakarstwa mają do dyspozycji leniwą Wartę, dziką Wełnę, Szlak Kajakowy Puszczy Zielonki oraz
mniejsze, ale równie ciekawe rzeczki.

Na Szlaku Kajakowym Puszczy Zielonki (fot. Archiwum Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach)
Na amatorów spacerów z kijkami czekają oznakowane trasy w Puszczy Noteckiej, Wielkopolskim
Parku Narodowym, Parku Krajobrazowym Promno i w rejonie Zielątkowa. Swoje miejsca znajdą też
biegacze, fani jazdy konnej, żeglarstwa, wakeboardu czy zwykłego plażowania.

Owocowa Plaża w Zborowie (fot. Archiwum Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie)
Na szczególną uwagę zasługuje Mosińska Kolej Drezynowa, żartobliwie nazywana mobilną siłownią
na torach.

Na trasie Mosińskiej Kolei Drezynowej (fot. Archiwum Mosińskiej Kolei Drezynowej)

Skarby natury
Dęby Rogalińskie – któż o nich nie słyszał? Spacerując po malowniczym parku pałacowym w
Rogalinie można odwiedzić Rusa, najstarszy dąb w Polsce. Obok stoją jego młodsi bracia – Lech i
Czech, a wycieczka po urokliwych nadwarciańskich łęgach pozwala na spotkanie z kolejnymi
wiekowymi olbrzymami – podobno jest ich tam ponad 1400 (sic!).

Okazałe dęby na Łęgach Rogalińskich (fot. Piotr Łysakowski)
Kolejną atrakcją z grupy „naj-” jest Arboretum Kórnickie: najstarsze w Polsce, jedna z najbogatszych
kolekcji drzew i „dom” najstarszego cypryśnika błotnego – niezwykłego drzewa bagien. Na fanów
bardziej kameralnych miejsc czeka Arboretum w Zielonce, ukryte w samym sercu puszczy o tej
samej nazwie. Wielkopolski Park Narodowy to prawdziwy leśny klasyk. Swoją zasłużoną sławę
zawdzięcza takim miejscówkom, jak ścieżka z Osowej Góry przez Studnię Napoleona do urokliwego
jeziora Kociołek albo malownicza trasa wzdłuż Jeziora Góreckiego.

Głaz Zamoyskiego przy parkingu Osowa Góra w Wielkopolskim Parku Narodowym (fot. Piotr
Łysakowski)
Kto lubi spacery nad wodą niech nie omija Kórnika i Śremu. Promenada imienia Wisławy
Szymborskiej nad Jeziorem Kórnickim oferuje molo z platformą widokową, ruchomą mapę nieba i
oryginalną ławeczkę noblistki. Śremski bulwar kusi przechadzką brzegiem Warty obok figur
zasłużonych mieszkańców miasta i odpoczynkiem w ogrodzie miejscowego muzeum. Spacery w
pięknych okolicznościach przyrody można uskuteczniać również nieco bliżej Poznania. Na obrzeżach
miasta znajduje się Łysy Młyn – ośrodek edukacji leśnej w zabytkowym młynie (zdjęcie w gnieździe
bielika to obowiązkowy punkt programu) oraz unikatowy rezerwat Meteoryt Morasko – miejsce
kosmicznej katastrofy.

Promenada nadwarciańska w Śremie (fot. Tomasz Jurgielewicz)

Na deszczowy dzień
Pogoda daje się we znaki? Nic straconego! Wokół Poznania bez problemu znajdziemy miejsca, gdzie
można atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić deszczowy dzień. Na początek Muzeum Pałac w Rogalinie i
tamtejsza galeria z kolekcją liczącą – bagatela – ponad 250 płócien. Na ścianach mnóstwo
Malczewskich, Wyspiańskich i Wyczółkowskich, nie brak i zagranicznych mistrzów, a wisienką na
torcie jest słynna „Dziewica Orleańska” Matejki – obraz większy od niejednego… mieszkania.

Galeria Malarstwa w Muzeum Pałacu w Rogalinie (fot. Movlab Studio)
W zamku w Kórniku epidemia koronawirusa przyniosła rewolucję – po raz pierwszy od
niepamiętnych czasów zniknęły kultowe muzealne kapcie! Na szczęście reszta bez zmian – na
odkrycie czekają efektowne wnętrza rezydencji Górków i Działyńskich z imponującą Salą
Mauretańską na czele, a po korytarzach snuje się Biała Dama – najsłynniejszy polski duch.

Zamek w Kórniku (fot. Zdzisław Nowakowski)
Swarzędz nazywany jest stolicą polskiego meblarstwa. Czy słusznie – o tym można przekonać się
zaglądając do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki albo wędrując trasą Swarzędzkiego Szlaku
Meblowego.

Ekspozycja stolarska w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (fot. Jakub Pindych)
W Uzarzewie tamtejsze Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie pozwala bez obaw o własne życie stanąć
oko w oko z groźnym nosorożcem i pozostałymi legendami Wielkiej Piątki Afryki. Albo obejrzeć
kolekcję bajecznie kolorowych papug. Albo poznać najodważniejsze zwierzę świata. I nie, nie jest to
lew, chociaż także mieszka na najcieplejszym z kontynentów…

Wielka Piątka Afrykańska w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
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