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Poznań Tourist Organisation / Poznań Tourismusorganisation
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
www.poznan.travel
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Jana Pawła

Jezioro Maltańskie

ul. Jana Pawła II, tel. (+48) 61 839 66 90
www.mpk.poznan/turystyka/maltanka
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April – September: 10-19 Uhr
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März – April: Di- Sa, Feiertags 9–17 Uhr
Mai - Oktober: Di - Sa: 9-17 Uhr; sonn- und Feiertags: 9-18 Uhr
2 November – 28 Februar: Di - Sa 9-16 Uhr; sonn- und Feiertags: 9-17 Uhr
Die Kassen werden eine Stunde vor der Schließung des Palmenhauses
geschlossen.
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March – April: Tue – Sundays and public holidays 9am - 5pm
May – October: Tue – Sat 9am - 5pm; Sundays and holidays 9am - 6pm
November 2nd – February 28th: Tue – Sat 9am – 4pm;
Sundays and holidays 9am – 5pm
Ticket offices are closed an hour before closing.
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Opening hours:

Droga

November - February: 9am - 4pm
March, October: 9am - 5pm
April - September: 9am - 7pm
Elephant House and ticket offices are closed an hour before the closing of the
ZOO.
November – Februar: 9-16 Uhr
März, Oktober: 9-17 Uhr
April - September: 9-19 Uhr
Das Elefantenhaus und die Kassen werden eine Stunde vor der Schließung
des Zoos geschlossen.
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Der Malta-See bekam seine heutige Gestalt 1952, nachdem der Fluss Cybina

Godziny otwarcia:

Krz

marzec – kwiecień: wt. – niedz., święta 9-17
maj – październik: wt. - sob. 9-17, niedziele i święta 9-18
2 listopad-28 luty: wt. – sob. 9-16, niedziele i święta 9-17
Kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem.

ul. Krańcowa 81, tel. (+48) 61 877 35 17
www.zoo.poznan.pl
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Nowe Zoo / New Zoo / Neuer Zoo 10

Zielona

ul. Matejki 18 (Park Wilsona), tel. (+48) 61 865 89 07
www.palmiarnia.poznan.pl
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Palmiarnia Poznańska / Palm House / Poznaner Palmenhaus 6
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November – Februar: 9-16 Uhr
März, Oktober: 9-17 Uhr
April - September: 9-19 Uhr
Die Kassen werden eine Stunde vor der Schließung des Zoos geschlossen.
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Öffnungszeiten:

listopad – luty: 9-16
marzec, październik: 9-17
kwiecień - wrzesień: 9-19
Słoniarnia i kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem Ogrodu.

ka

May – September: daily 10am - 6pm
October – April: on weekdays 9am - 3pm

November - February: 9am - 4pm
March, October: 9am - 5pm
April - September: 9am - 7pm
Ticket office is closed an hour before the closing of the ZOO.
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maj – wrzesień: codziennie 10-18,
październik – kwiecień: w dni robocze 9-15
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Godziny otwarcia:

Opening hours:

Tow
arow
a

ul. Wojska Polskiego 71 D, tel. (+48) 61 848 76 46, (+48) 61 846 62 40
www.au.poznan.pl/ogrdend/index.html
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Der Neue Zoologische Garten 10 ist 117 ha groß und liegt wunderschön
in der Landschaft von Biała Góra. Im mittleren Teil befinden sich Teiche, die
insgesamt eine Fläche von 16 ha haben. Der größte Teich ist 6 ha groß und
größer als der alte ZOO. Die Tiere sind – soweit möglich – in großen Freigehegen
untergebracht, die dort geschaffenen Bedingungen sind fast naturkonform.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Raubvögel, von welchen es hier über
zwölf Arten gibt. Eine Attraktion des Zoos sind auch Tiere, die in den anderen
Zoologischen Gärten Polens selten zu finden sind, wie das weiße Nashorn oder
der Schneepanther. Seit 2009 kann man dort ein modernes Elefantenhaus
besuchen, das 3 afrikanische Elefanten bewohnen. Zum Zoo kann man mit der
schmalspurigen Kleinbahn „Maltanka“ 9 fahren.

Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego /
Dendrological Garden of Poznań University of Life Sciences /
Dendrologischer Garten der Naturwissenschaftlichen
Universität 2
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gestaut wurde. 1980-1990 wurden das Wasserbecken und seine Umgebung für
die Weltmeisterschaft im Kanu gründlich modernisiert. Heute ist der Malta-See
eine der besten und am schönsten gelegenen Regattabahnen der Welt. Gleich
daneben befindet sich eine ganzjährig funktionierende Skiabfahrtspiste und
eine Rodelbahn. Der Malta-See wird von immer mehr Posenern besucht. Es ist
der Lieblingsort der Spaziergänger (auch jener, die Nordic Walking betreiben),
der Skater, der Läufer und der Radfahrer. Hinter dem Ziel der Regattabahn
befindet sich ein großer Wald mit dem Zoologischen Garten.

Mai – August: 9-20 Uhr, September: 9-19 Uhr,
1. - 24. Oktober: 9-18 Uhr, 25. - 30. Oktober: 9-17 Uhr
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May - August: 9am - 8pm, September: 9am – 7pm,
1st - 24th of October: 9am - 6pm, 25th - 30th of October: 9am - 5pm

listopad – luty: 9-16
marzec, październik: 9-17
kwiecień - wrzesień: 9-19
Kasy zamykane są na godzinę przed zamknięciem Ogrodu.
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Als Malta werden die Gebiete um den Malta-See 8 herum bezeichnet. Die
dortige Landschaft ist sehr vielfältig und aus natürlicher und historischer Sicht
sehr interessant. Die Bezeichnung stammt von den Malteser Kavalieren, die
sich als Johanniter auf dem Gelände an der Kirche des hl. Johannes von
Jerusalem ansiedelten und dort ihre Komturei gründeten.

Opening hours:

Godziny otwarcia:
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i

In den restaurierten Resten der Festungsanlage sind heute das
Rüstungsmuseum und das Museum der Armee „Poznań” untergebracht.
Am südwestlichen Hang der Anhöhe liegen Soldatenfriedhöfe und Friedhöfe
von Bekennern anderer Religionen. An die Vergangenheit des Parks Cytadela
erinnern die Lehrpfade, sie führen über die gegenwärtige Bebauung der
Zitadelle und über den großen Ring des Bollwerks Winiary. Von der Zitadelle
fahren wir mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum zurück.

maj - sierpień: 9-20; wrzesień: 9-19;
1-24 października: 9-18, 25-30 października: 9-17

onta

5

An der Wielkopolska Allee liegt der Park Cytadela (Zitadelle) 7 , der als
wichtigster Park der städtischen Grünanlagen gilt. Der heutige Park Cytadela ist
das ehemalige Fort Winiary, die wichtigste Bastion des Befestigungsrings, der
Posen im 19. Jahrhundert umsäumte. Nach dem Krieg fiel die Entscheidung,
dass das Fort abgetragen wird. An seiner Stelle wurde dann der ca. 100
ha große Erholungspark angelegt, der ein gern besuchter Ort sowohl für
Spaziergängern als auch für Sportler ist. Im Park Cytadela stehen zahlreiche
Denkmäler und Skulpturen (u.a. die „Unerkennbaren“ von Magdalena
Abakanowicz). Seit einigen Jahren findet auf dem Parkgelände am Samstag
vor dem Palmsonntag die Vorführung der Passion Christi statt.

Godziny otwarcia:

Reym

Stare Zoo / Old Zoo / Altes Zoo 4
ul. Zwierzyniecka 19, tel. (+48) 847 23 97
www.zoo.poznan.pl

Wysp
iańsk
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Im Wilson-Park befindet sich das Posener Palmenhaus 6 . Das erste
Palmenhaus entstand 1910-11. 1928 wurde zur Allgemeinen Landesausstellung
ein neues Palmenhaus erbaut, welches dann 1983-92 gründlich um- und
ausgebaut wurde. Das heutige Palmenhaus ist 4600 m2 groß und hat ein
Volumen von 46.000 m3. Es besteht aus zehn Ausstellungspavillons (mit
der Abteilung für Aquarien) und zwei technischen Pavillons. Im Palmenhaus
wachsen ca. 17.000 Pflanzen – 700 Pflanzenarten aus den Subtropen und
Tropen. Im Palmenhaus gibt es auch eine Sammlung exotischer Fische.

ul. Dąbrowskiego 165, tel. (+48) 61 829 2013
www.ogrod.amu.edu.pl

Ogród Zoologiczny
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Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza /
Adam Mickiewicz University Botanical Garden / Botanischer
Garten von Adam-Mickiewicz-Universität 1

und Matejki. Der Park entstand auf dem Gelände der alten Baumschule für
Zierbäume und -sträucher. Angesichts des Reichtums der dort wachsenden
Pflanzen wurde er auch als Botanischer Garten bezeichnet. Derzeit befinden
sich hier einige hundert Bäume und Sträucher sowie mehrere Blumenanlagen.
In den drei auf dem Gelände des Parks gelegenen Teichen kann man
verschiedene Wasserpflanzen bewundern. Der Springbrunnen in Form eines
Sterns ist an einer zentralen Stelle im Park platziert.
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Poznań

Grünes Poznań

Ogród Botaniczny - Palmiarnia - Nowe Zoo
Botanical Garden - Poznań Palm House
- New Zoo
Botanische Garten - Posener Palmenhaus
- Neue Zoo

www.POZnan.travel

Poznań uznawany jest za drugie miasto
w Polsce pod względem udziału obszarów
zielonych w powierzchni miasta. Małe i większe
obszary zieleni znajdują się we wszystkich
dzielnicach miasta, ale niektóre z nich zasługują
na szczególną uwagę.

gruntownie zmodernizowane na mistrzostwa świata w kajakarstwie. Dzisiaj
jezioro jest jednym z najlepszych i najładniej położonych torów regatowych dla
kajakarzy i wioślarzy na świecie. Tuż obok znajduje się całoroczny sztuczny stok
narciarski, tor saneczkowy. Liczba poznaniaków wypoczywających nad Maltą
stale rośnie. Przybywa spacerowiczów (także uprawiających nordic walking),
łyżworolkarzy, biegaczy i rowerzystów. Za metą toru regatowego znajduje się
spory kompleks leśny, w którym mieści się Ogród Zoologiczny.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1 to miejsce
z pewnością wyjątkowe. Stanowi oazę zieleni i namiastkę dzikiej przyrody,
ale także bazę do prowadzenia badań naukowych i edukacji ekologicznej.
Położony jest w dzielnicy Ogrody.
Ogród Botaniczny został założony w latach 1922-1925. Na powierzchni 22 ha
gromadzi imponującą kolekcję ponad 7000 gatunków i odmian roślin z niemal
wszystkich stref klimatyczno – roślinnych Ziemi. Na terenie Ogrodu znajduje
się nowoczesna stacja meteorologiczna i stacja monitoringu skażeń powietrza.
Powstał również Pawilon Ekspozycyjno – Dydaktyczny, gdzie organizowane są
wystawy i prelekcje związane tematycznie z szatą roślinną Ziemi.
Przy ul. Wojska Polskiego znajduje się Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu
Przyrodniczego 2 . Na obszarze 4,17 ha zgromadzono około 670 gatunków,
odmian i form roślin drzewiastych. Są wśród nich zarówno drzewa i krzewy
występujące w Polsce w stanie naturalnym jak i liczne gatunki obcego
pochodzenia, głównie azjatyckie i północnoamerykańskie. Szczególnie
malowniczo Ogród prezentuje się wiosną i wczesnym latem, kiedy zakwita
większość uprawianych drzew i krzewów.
Pomiędzy ul. Małopolską a ul. Litewską zlokalizowana jest kolejna enklawa
zieleni Park Sołacki 3 . Uważany jest za jeden z najbardziej malowniczych
parków Poznania. Budowę parku rozpoczęto w 1908 r., publiczności został
udostępniony w 1911 r.; prace wykończeniowe trwały do 1913 r.
Do dziś przy ul. Małopolskiej istnieje ustawiona w 1913 r. drewniana
poczekalnia tramwajowa (tzw. Zielona budka). Ciekawy jest drzewostan parku,
gdyż oprócz gatunków krajowych rosną w nim drzewa egzotyczne, m.in.
choina kanadyjska, cypryśnik błotny, daglezja.
W centrum miasta, przy ul. Zwierzynieckiej, mieści się Stare Zoo 4 . Od 2009
r. jest ogólnodostępnym parkiem, w którym nadal mieszkają zwierzęta m.in.:

2
małpy, lemury, warany . Za opłatą można odwiedzić gadziarnię i akwaria.
Park Wilsona 5 to najstarszy poznański park publiczny, znajdujący się
między ulicami: Głogowską, Berwińskiego i Matejki, udostępniony publiczności
w 1902 r. Park powstał na gruntach dawnej szkółki drzew i krzewów
ozdobnych, dlatego ze względu na bogatą kolekcję rosnących w nim roślin,
nazywany był Ogrodem Botanicznym. Obecnie znajduje się tu kilkaset drzew
i krzewów oraz liczne kwietniki. W trzech położonych na terenie parku stawach
oglądać można roślinny wodne. Fontanna w kształcie gwiazdy usytuowana jest
w centralnym punkcie parku.
W Parku Wilsona usytuowana jest Palmiarnia Poznańska 6 . Pierwsza
palmiarnia powstała w latach 1910-11. W 1928 r. zbudowano nową palmiarnię,
z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. W latach 1983-92 została ona
gruntownie przebudowana i rozbudowana. Obecnie Palmiarnia ma 4600 m2
i 46.000 m3 kubatury, tworzy ją dziesięć pawilonów wystawienniczych (w tym
dział akwarium) oraz dwa pawilony zaplecza. Rośnie w niej ok. 17.000 roślin
należących do 700 gatunków z krajów podzwrotnikowych i równikowych.
Palmiarnia posiada także kolekcję ryb egzotycznych.
Park Cytadela 7 jest uznawany za centralny punkt układu zieleni miejskiej
Poznania. Obecny Park Cytadela to dawny Fort Winiary, największy fort
pierścienia fortyfikacji otaczających Poznań w XIX w. Po wojnie zadecydowano
o rozbiórce fortu, a na jego terenie utworzono park o powierzchni ok. 100
ha., służący szeroko rozumianej rekreacji. To popularne miejsce spacerów
i aktywnego wypoczynku. Na Cytadeli znajdują się liczne pomniki, rzeźby
plenerowe m.in. instalacja 112 rzeźb „Nierozpoznani” Magdaleny
Abakanowicz. Od kilku lat w sobotę przed Niedzielą Palmową na terenie
parku odbywają się monumentalne inscenizacje Misterium Męki Pańskiej.

Poznań is regarded as the second best city in
Poland in terms of the share of green spaces in
the city’s area. Small and large green areas can be
found throughout the city, some of them deserving
particular attention.
The Adam Mickiewicz University Botanical Garden 1 is certainly an
exceptional place. It is an oasis of greenery and a substitute for wildlife but also
a base for scientific research and environmental education.
The Botanical Garden is situated in the District of Ogrody. It was founded
between 1922 and 1925. It covers an area of 22 hectares and exhibits an
impressive collection of over 7,000 species and varieties of plants from almost
all climatic and vegetation zones on Earth. The Garden also boasts a modern
meteorological station and an air pollution monitoring station. Moreover, the
Exhibition and Educational Pavilion was built, where exhibitions and lectures
related thematically to the plant cover of the Earth are organized.
Near Wojska Polskiego Street there is the Dendrological Garden of the
University of Life Sciences 2 . On the 4.17 ha covered by the Garden you
will find about 670 species, varieties and forms of woody plants, including

The term ‘Malta’ – in a broad, generally accepted sense – denotes the areas
surrounding Maltańskie Lake 8 . These are areas of varied landscape,
interesting in both natural and historical terms. The etymology of ‘Malta’ is
related to the Knights of Malta, who, just like the Joannites, settled in the area
adjacent to the Church of John of Jerusalem, forming a ‘commandery’ there.
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both trees and shrubs found in Poland in their natural environment as well
as numerous species of foreign origin, mostly Asian and North American. The
Garden looks particularly picturesque in spring and early summer, when most
of the cultivated trees and shrubs bloom.
Between Małopolska Street and Litewska Street the Sołacki Park 3 is
located, considered to be one of Poznań’s most picturesque parks. The park
started being built in 1908, was made available to the public in 1911; and the
finishing works lasted until 1913. To date at Małopolska Street a wooden tram
stop shelter (the so-called Green box), installed in 1913, still exists. The park’s
stand is also interesting since in addition to domestic species, exotic trees grow
here such as the Canadian hemlock, swamp cypress and Douglas-fir.
In the city centre, at Zwierzyniecka Street, the Old Zoo 4 is located. Since
2009, it has been a park open for general use where animals still live such as
monkeys, lemurs, and Komodo dragons. You can also pay and visit the reptile
house and aquariums.

Maltańskie Lake in its present form dates back to 1952, when it was formed
by damming up the river Cybina. In the years 1980-1990, the reservoir basin
and its surroundings were thoroughly modernized before the world canoe
championships. Today, the lake is one of the world’s best regatta courses for
canoeists and rowers that boasts a truly magnificent setting. Right next to the
lake is a year-round artificial ski slope and a toboggan run. The number of
Poznanians enjoying their free time at Malta is on the steady increase – one
can see more and more walkers (also those doing Nordic walking or walking
with poles), inline skaters, joggers and cyclists. Beyond the finish line of the
regatta course is a large forest complex including the Zoo.
The New Zoo 10 covers 117 hectares of beautiful, rich land located on the
so-called Biała Góra (White Hill). The central valley includes ponds with a total
area of 16 ha, the largest of them covering 6 ha, which exceeds the size of the
Old Zoo. Animals – as far as possible – are exhibited on vast runs in conditions
resembling their natural habitats. Particularly noteworthy are the birds of prey
represented by more than a dozen species. The attractions of the Zoo also
include animals rarely shown in Polish zoos such as a white rhinoceros and
snow leopard. Since 2009, you can visit the modern elephant house where 3
African elephants live. You can reach the Zoo by ‘Maltanka’ a narrow-gauge
railway 9 .

3

The Citadel Park 7 is considered as the central point in the layout of
Poznań’s urban green spaces. The present Citadel Park is the former Winiary
Fort – the largest fort of the ring of fortifications that surrounded Poznań in the
nineteenth century. After the war, the fort was demolished to accommodate
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Posen ist die zweitgrünste Stadt Polens.
Kleinere und größere Grünflächen gibt es in allen
Stadtteilen, manche von ihnen verdienen jedoch
besondere Aufmerksamkeit.
Der Botanische Garten der Adam-Mickiewicz-Universität 1 im Stadtteil
Ogrody ist ein außergewöhnlicher Ort. Er bildet eine Oase für Pflanzen und
einen Einblick in die Wildnis, aber auch die Grundlage für wissenschaftliche
Untersuchungen und ökologische Bildung.
Der Botanische Garten wurde zwischen 1922 und 1925 angelegt. Auf
22 ha Fläche befindet sich eine imposante Sammlung von über 7000
Pflanzengattungen und -arten aus fast allen Klima- und Vegetationszonen der
Welt. Im Botanischen Garten befindet sich auch eine moderne meteorologische
Station und eine Anlage für die Messung der Luftverschmutzung. Es entstand
auch eine Ausstellungs- und Lehrhalle, wo Ausstellungen und Vorträge zum
Thema Pflanzenwelt organisiert werden.
An der Wojska Polskiego Straße liegt der Dendrologische Garten der
Naturwissenschaftlichen Universität 2 . Auf einer Fläche von 4,17 ha gibt
es hier 670 Baumgattungen, -arten und -formen, darunter sowohl Bäume und
Sträucher, die in Polen wachsen, als auch solche, die aus anderen Kontinenten
stammen, vor allem aus Asien und Nordamerika. Besonders schön sieht der
Dendrologische Garten im Frühling und Frühsommer aus, wenn die meisten
Bäume und Sträucher blühen.

The Wilson Park 5 is Poznań’s oldest public park situated between:
Głogowska, Berwińskiego and Matejki Street, open to the public since 1902.
The park was developed on the land of the former nursery of decorative trees
and shrubs; that is why it has been named the Botanical Garden – due to its
large collection of plants. Currently, there are several hundred trees and shrubs
here as well as numerous flowerbeds. In three ponds located in the territory of
the park, you can see water plants. The star-shaped fountain is situated in the
central point of the park.

Zwischen der Małopolska Straße und der Litewska Straße befindet sich das
nächste Grüngebiet – Park Sołacki. Der Park Sołacki 3 gilt als einer der
schönsten Parks in ganzen Posen. Der Bau des Parks begann 1908, 1911
wurde er dem Publikum zugänglich gemacht; Fertigungsarbeiten dauerten
bis 1913. Bis heute existiert in der ul. Małopolska das 1913 gefertigte
hölzerne Straßenbahnwartehäuschen (sog. „Grüne Hütte“). Interessant ist der
Baumbestand des Parks, außer den heimischen wachsen hier exotische Bäume,
u.a. die Kanadische Hemlocktanne, Echte Sumpfzypresse und Douglasie.

In the Wilson Park, the Poznań Palm House 6 is located. The first palm
house was developed here between 1910 and 1911. In 1928, a new palm
house was built on the occasion of the Universal National Exhibition. In the
years 1983-1992, it was completely reconstructed and extended. Nowadays,
the Palm House covers 4,600 m2 and 46,000 m3, featuring ten exhibition
pavilions (including the Aquarium Department) and two facility pavilions. The
Palm House is home to about 17,000 plants of 700 species from tropical and
equatorial countries and also has a collection of exotic fish.

Maltą – w szerokim, powszechnie dziś przyjętym znaczeniu – nazywa się
tereny otaczające Jezioro Maltańskie 8 . Są to okolice o urozmaiconym
krajobrazie, ciekawe pod względem przyrodniczym i historycznym. Nazwa
wywodzi się od kawalerów maltańskich, którzy (jako joannici) osiedlili się
na terenie przylegającym do kościoła św. Jana Jerozolimskiego tworząc
tam komandorię.
Jezioro Maltańskie w obecnym kształcie powstało w 1952 r. przez spiętrzenie
wód rzeki Cybiny. W latach 1980-1990 niecka zbiornika i jego otoczenie zostały

Nowadays, the restored remains of the fortress houses the Museum of Arms
and the Museum of the ‘Poznań’ Army. The south-western slope of the hill
features a complex of military, war and religious cemeteries. The traces of the
Citadel’s past can be followed along two educational routes: one regarding the
modern buildings of the Citadel, and the other, the great circumference of Fort
Winiary. You can easily return from the Citadel to the city centre by tram.

Nowe Zoo 10 zajmuje 117 ha pięknego, bogatego przyrodniczo terenu,
położonego na tzw. Białej Górze. Centralną dolinę zajmują stawy o łącznej
powierzchni 16 ha. Największy z nich ma powierzchnię 6 ha i jest większy
od Starego Zoo. Zwierzęta – o ile jest to możliwe – eksponowane są
na rozległych wybiegach, na których stworzono im warunki zbliżone
do naturalnych. Na szczególną uwagę zasługują ptaki drapieżne
reprezentowane przez ponad dwanaście gatunków. Atrakcją Zoo są także
zwierzęta rzadko pokazywane w polskich ogrodach zoologicznych np.: tygrysy
syberyjskie, nosorożec biały czy pantera śnieżna. Od 2009 r. można oglądać
nowoczesną słoniarnię, w której zamieszkały 3 słonie afrykańskie. Do Zoo
można dojechać kolejką wąskotorową „Maltanką” 9 .

W odrestaurowanych pozostałościach twierdzy mieści się dzisiaj Muzeum
Uzbrojenia oraz Muzeum Armii „Poznań”. Południowo-zachodni stok
wzgórza to zespół cmentarzy wojskowych, wojennych i wyznaniowych.
O przeszłości Cytadeli przypominają dziś ścieżki dydaktyczne: po współczesnej
zabudowie Cytadeli i po wielkim obwodzie Fortu Winiary.

1

a park that covers about 100 ha and serves diverse recreational purposes.
It’s a popular destination for walkers and outdoor enthusiasts. The Citadel
includes numerous monuments, outdoor sculptures (including Magdalena
Abakanowicz’s piece ‘Nierozpoznani’). For several years now, on the
Sunday preceding Palm Sunday, the park hosts monumental Passion plays.

Im Zentrum der Stadt, in der Zwierzyniecka Straße befindet sich der Alter Zoo
4 . Seit 2009 ist er ein allgemein zugänglicher Park, den immer noch Tiere
bewohnen, u.a.: Affen, Halbaffen und Warane. Gegen ein Entgelt kann man das
Lurchenhaus und die Aquarien besichtigen.
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Der Wilson-Park 5 ist der älteste öffentliche Park von Posen, er kann seit
1902 besucht werden. Er liegt zwischen den Straßen Głogowska, Berwińskiego

