Swarzędzki Szlak Meblowy

Pasjonująca wycieczka odkrywająca tajemnice Swarzędza – miasta stolarzy.
W powszechnej świadomości Swarzędz kojarzy się z meblami. Czy faktycznie zasłużył sobie na miano
stolicy polskiego meblarstwa?
Podstawowa trasa szlaku o długości 1,2 km (w obie strony) rozpoczyna się w Salonie Meblowym
Stolarzy Swarzędzkich, a kończy w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. Warto również odszukać
obiekty usytuowane poza główną trasą: tablicę pamiątkową Swarzędzkich Fabryk Mebli oraz meble
miejskie. Najlepszą formą zwiedzania szlaku są wycieczki z przewodnikiem.

Wycieczki z przewodnikiem - w programie m.in.:
●

●
●

●

●
●

Salon Meblowy Stolarzy Swarzędzkich – historyczny pawilon prezentujący meble współczesnych
producentów,
Krzesło XL – charakterystyczny element pejzażu Swarzędza,
Dom Antoniego Tabaki – twórcy najnowocześniejszego zakładu meblarskiego w Polsce
międzywojennej,
Dawna siedziba Specjalnej Fabryki Krzeseł i Stołów Tabaki, późniejszy Zakład Nr 2 słynnych
Swarzędzkich Fabryk Mebli,
Nowoczesna ekspozycja Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki,
Odkrywanie sekretów pracy stolarza lub tapicera podczas wizyty w czynnym zakładzie
rzemieślniczym.

Zwiedzanie szlaku podczas wycieczek z przewodnikiem - informacje praktyczne:
●
●

●
●

●

wycieczki odbywają się raz w miesiącu, w soboty,
wycieczki rozpoczynają się o godzinie 11:00 w Salonie Meblowym Stolarzy Swarzędzkich (ul.
Wrzesińska 41), obok Krzesła XL,
orientacyjny czas trwania wycieczki - ok. 2,5 godziny,
wycieczki mają charakter pieszy lub autokarowo-pieszy (w zależności od lokalizacji odwiedzanego
zakładu rzemieślniczego),
ceny biletów: dzieci do lat trzech – wstęp wolny, bilet ulgowy – 6 zł (dzieci powyżej 3 lat, uczniowie,
studenci, emeryci, posiadacze Karty Dużej Rodziny), bilet normalny – 10 zł.

Terminy wycieczek, regulamin, zakup biletów: www.szlakmeblowy.swarzedz.pl

Końcowym punktem wycieczek z przewodnikiem jest Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki nowoczesny obiekt, który powstał w budynku dawnej remizy strażackiej, przystosowanym do celów
muzealnych. W środku znalazła się ekspozycja, która w nowoczesny sposób prezentuje historię i
różnorodność kulturową Swarzędza. Można tam między innymi odbyć wirtualny spacer po dawnym
Swarzędzu, odszukać znajome miejsca na makiecie miasta i wcielić się w rolę strażaka. Obiekt
oferuje też bogaty program zajęć edukacyjnych (lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje).
Centrum stanowi integralną część szlaku, prezentując wielowiekową tradycję sztuki stolarskiej w
mieście. Do dyspozycji zwiedzających pozostaje kilkustanowiskowa Strefa Stolarza. W jej części
multimedialnej można zbudować wirtualny mebel i poznać nazwy (także gwarowe) narzędzi
stolarskich. Druga część to historyczna ekspozycja prezentująca warsztat stolarski z pierwszej
połowy XX w., katalogi wystawowe z targów meblowych, szyldy swarzędzkich rzemieślników,
dyplomy mistrzowskie oraz krótki rys historyczny przemysłu stolarskiego w Swarzędzu.

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz
tel. 61 279 85 94,
www.muzeum-swarzedz.pl
wstęp bezpłatny

Więcej informacji o szlaku - pobierz broszurę:

Partnerzy projektu:
●
●
●

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz,
Cech Stolarzy Swarzędzkich,
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki,

●

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

