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1. Zagadnienia wstępne
Strategia rozwoju turystyki opracowana w 2006 roku stanowi zaktualizowaną wersję Strategii
rozwoju turystyki opracowanej i uchwalonej w 2004 roku. Konieczność weryfikacji
opracowania z 2004 roku wynika z oceny dwuletniego dorobku w zakresie róŜnorodnych
działań turystycznych na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz z
przemian, jakie zachodzą w turystyce w Polsce i na świecie, a w związku z tym potrzebą jak
najlepszego dostosowania oferty turystycznej do oczekiwań odbiorców.
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zrealizował w latach 2004/2005 program
współfinansowany z funduszy SAPARD, w ramach którego zbudowano miejsca
odpoczynkowe dla turystów, w bogaty sposób oznakowano trasy turystyczne, oraz wydano
mapę Puszczy Zielonka, przewodnik turystyczny i materiały promocyjne. Dzięki realizacji
tego zadania Puszcza Zielonka i jej okolice stały się terenem dobrze przygotowanym do
aktywnego wypoczynku. Był to pierwszy duŜy i kompleksowy program dotyczący
zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonka, oraz pierwszy, który uzyskał
dofinansowanie ze środków europejskich. Koszt jego realizacji wyniósł 150 000 zł, a kwota
dotacji wyniosła około 50%.
Kolejnym duŜym projektem jest realizowany od września 2006 roku program „Szlak
kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” o wartości 600 tys. zł, finansowanego w
około połowie przez fundusz ZPORR.
Trwają równieŜ intensywne przygotowania do opracowania i wdroŜenia programu „Szlak
cysterski Poznań – Owińska – Wągrowiec – Łekno”. Przewiduje się złoŜenie wniosku o
dofinansowanie tego programu z funduszy Unii Europejskiej przewidzianych na lata
2007/2013.
W realizacji zadań turystycznych Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ściśle
współpracuje z Nadleśnictwem Łopuchówko, Leśnym Zakładem Doświadczalnym z siedzibą
w Murowanej Goślinie i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Wsparcia finansowego słuŜącego rozwojowi turystyki udzielają takŜe Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Istotne znaczenie dla rozwoju i promocji turystyki na terenie Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” ma współpraca z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną z
Wielkopolską Organizacją Turystyczną, z PTTK oraz z Wielkopolską WyŜszą Szkołą
Turystyki i Zarządzania, z którą Związek posiada podpisaną umowę o współpracy.
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DuŜą pomocą w zakresie wytyczania kierunków rozwoju turystyki moŜe okazać Rada
Naukowa Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, która w nowym składzie została
powołana 9 maja 2006 roku.
Imprezy turystyczne i sportowe odbywające się na terenie Puszczy Zielonka, w tym między
innymi rajd turystyczny „Puszcza Wpuszcza”, Bikemaraton i wyścigi rowerowe MTB
Wielkopolskiej Ligi Masters w pełni potwierdzają atrakcyjność tego terenu dla aktywnej
rekreacji. Kolejne edycje konkursu fotograficznego „Obiektywna Zielonka”, organizowane
przez Akwen z Czerwonaka pokazują nie tylko piękno Puszczy Zielonka, ale poprzez
wystawy przyczyniają się do jej szerokiej promocji.
Wszystkie doświadczenia związane z realizacją zagospodarowani turystycznego, organizacją
imprez turystycznych, oraz przygotowywaniem nowych programów mają wpływ na ocenę i
weryfikację dotychczasowej strategii rozwoju turystyki.
Strategia Rozwoju Turystyki w pełni uwzględnia Rozporządzenie Nr 4/05 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 49 z dnia 18
kwietnia 2005 r.)

2. Misja Turystyki
Turystyka na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ma być atrakcyjną ofertą
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gmin Związku, mieszkańców miasta Poznania
oraz przez wszystkich przybywających na ten teren turystów.
Turystyka ma słuŜyć promocji gmin Związku w zakresie ich walorów przyrodniczych,
kulturowych oraz gospodarczych.
Turystyka powinna stać się istotnym elementem aktywizacji gospodarczej gmin Związku.
Rozwój turystyczny gmin Związku ma budować poczucie dumy mieszkańców z
przynaleŜności do małej ojczyzny i podnosić atrakcyjność terenu jako dobrego miejsca do
zamieszkania („adres marzeń”).

3. Wizja turystyki
Zagospodarowanie turystyczne ma pozwolić na dobre wykorzystanie wszystkich walorów
przyrodniczych i kulturowych, oraz potencjału gospodarczego gmin Związku.
Rozwój turystyczny musi mieć charakter zrównowaŜony, zachowujący walory przyrodnicze
i kulturowe i zgodny z ustaleniami Agendy 21.
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Oferta turystyczna musi odpowiadać róŜnym i zmieniającym się zapotrzebowaniom
odbiorców.

4. Określenie celu i znaczenia strategii rozwoju turystyki
Celem strategii rozwoju turystyki jest określenie kierunków rozwoju turystyki i
zagospodarowania turystycznego gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Strategia ma być dokumentem pomocnym dla gmin Związku w realizacji zadań
planistycznych uwzględniających turystykę i rekreację jako istotną formę działalności
gospodarczej. Program rozwoju turystyki ma takŜe umoŜliwiać mieszkańcom gmin oraz
podmiotom gospodarczym podejmowanie działań związanych z turystyką np. tworzenie
gospodarstw agroturystycznych, realizacja usług gastronomicznych, budowa obiektów
sportowo-rekreacyjnych i innych.
Strategia ma słuŜyć wykreowaniu produktów turystycznych. Wynika stąd konieczność
rozpoznania potencjalnych grup odbiorców usług turystycznych. Oferta musi być dobrej
jakości, kompleksowa i odpowiadająca moŜliwie szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu.
Produkty turystyczne powinny wzajemnie się uzupełniać, a co najmniej nie być ze sobą
sprzeczne.
Strategia bazuje na rozpoznanych walorach turystycznych gmin Związku – są to głównie
wartości

przyrodnicze,

infrastruktura

przydatna

kulturowe,
dla

zagospodarowanie

obsługi

ruchu

turystyczne

turystycznego.

Zakłada

oraz

istniejąca

się

najlepsze

wykorzystanie tych wartości poprzez zapewnienie dobrych warunków obsługi oraz właściwą
promocję. Rozwój turystyki nie moŜe zagraŜać zachowaniu cennych walorów naturalnych i
kulturowych. Właściwe zagospodarowanie turystyczne wręcz słuŜy ochronie przyrody
poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego, który ze względu na bliskość aglomeracji
poznańskiej i miejscowości wypoczynkowe, oraz otaczającą Puszczę Zielonka zabudowę, jest
w niektórych miejscach stosunkowo duŜy.
Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka posiada stosunkowo dobre nasycenie
infrastrukturą turystyczną, ale zawsze wymaga ona unowocześniania, by mogła odpowiadać
co raz wyŜszym standardom. Mniejsze zainwestowanie turystyczne jest poza terenem parku
krajobrazowego. Wskazana byłaby jednak preferencja odciąŜenia zwartych terenów leśnych
od masowej turystyki i skierowania ich na obszary dotychczas mniej wykorzystywane.
Wymaga to jednak dość duŜego zainwestowania w turystykę na obszarach o mniejszych
wartościach przyrodniczych, choć niekoniecznie gorszych krajobrazowo.
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Programu rozwoju turystyki opracowano dla całego obszaru Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”. Realizacja poszczególnych zadań programu powinna się odbywać w
sposób zintegrowany na poziomie całego Związku lub gmin uczestniczących w konkretnych
zadaniach.
Strategia uwzględnia istniejące dokumenty planistyczne szczebla lokalnego i regionalnego.
W strategii określone zostały grupy tematyczne o róŜnym zakresie potencjalnych odbiorców.
W związku z tym zadania turystyczne pogrupowane zostały według obszarów zamierzonego
oddziaływania:
–

tematy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,

–

tematy o znaczeniu regionalnym (wojewódzkim),

–

tematy o znaczeniu lokalnym.

Poszczególne grupy powinny się wzajemnie uzupełniać zarówno pod względem oferty
turystycznej jak i podejmowanych działań promocyjnych.

5. Turystyka w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego uznano, Ŝe turystyka powinna stać się
istotnym elementem gospodarki województwa wielkopolskiego.
Puszcza Zielonka została uznana jako jeden z dziesięciu obszarów na terenie województwa,
które charakteryzują się wysokimi walorami naturalnymi. RównieŜ część terenu Związku
określono jako obszar atrakcyjny pod względem walorów antropogenicznych – ze względu na
przebiegający w południowej części Szlak Piastowski.
Teren Puszczy Zielonka uznano jako szczególnie predestynowany do uprawiania turystyki
weekendowej, szkolnej i wypoczynkowej a takŜe dla turystyki biznesowej.
Aktualnie trwają prace nad „Strategią Rozwoju Turystyki Województwa Wielkopolskiego”.
Strategia przygotowywana jest przez Instytut Turystyki w Warszawie. Chcąc zachować pełną
kompatybilność strategii rozwoju turystyki Związku ze strategią rozwoju turystyki
województwa, autorom przygotowującym „Strategię Rozwoju Turystyki Województwa
Wielkopolskiego” zostały przekazane wszystkie materiały dotyczące turystyki na terenie
Związku Międzygmninnego Puszcza Zielonka wraz z propozycjami szczególnego
uwzględnienia niektórych tematów w opracowaniu wojewódzkim, dotyczy to głównie
Leśnego Parku Tematycznego i Szlaku Cysterskiego.
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6. Turystyka w Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 – 2013
Zagadnieniom turystycznym poświęcony jest szczególnie rozdział określony jako „Cel
szczegółowy 11, Rozwój potencjału turystycznego powiatu”. Określone tam zostały
preferencje w zakresie rozwoju turystyki na terenie Powiatu Poznańskiego:
„Opracowując produkt turystyczny powiatu, naleŜy określić rodzaj turystyki, jaki jest
szczególnie preferowany w obrębie aglomeracji poznańskiej np. turystyka kulturoznawcza,
weekendowa, w tym piesza i rowerowa, biznesowa i konferencyjna, czy teŜ agroturystyka
oraz wziąć pod uwagę plany dotyczące przebiegów szlaków kulturowych, takich jak np.:
Szlak Cysterski, Szlak Mickiewiczowski, Szlak Kościołów Drewnianych, Szlak
Pielgrzymkowy do Grobu Świętego Wojciecha, Szlak Warty czy planowany Trakt
Królewsko-Cesarski. Atrakcyjnym w skali europejskiej moŜe stać się takŜe planowany na
terenie Puszczy Zielonka i okolic Leśny Park Tematyczny.”
W Strategii została równieŜ określona polityka promocyjna dotycząca turystyki:
„Rozpowszechnianie

informacji

promocyjnych

dotyczących

walorów

oraz

usług

turystycznych dostępnych na terenie powiatu będzie odbywać się poprzez media
elektroniczne – na płycie CD i stronie internetowej, poprzez ksiąŜkowe informatory,
przewodniki, mapy i broszury publikowane cyklicznie lub jednorazowo np. jako dodatki do
regionalnej prasy. Informacja turystyczna będzie rozpowszechniana takŜe podczas imprez
targowych. NaleŜy przyjąć, Ŝe oferta promocyjna powiatu będzie rozpowszechniania takŜe
poza granicami kraju, szczególnie na terenie zaprzyjaźnionych i partnerskich regionów.”
Powiat Poznański przykłada takŜe duŜą wagę do rozwijanie współpracy z instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki na terenie aglomeracji poznańskiej i
województwa wielkopolskiego:
Rozwój turystyki oraz udział w tworzeniu atrakcyjnego wizerunku Wielkopolski, naleŜą do
waŜnych zadań powiatu poznańskiego. W tym celu zawiązana została aktywna współpraca z
organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w sektorze turystyki i na rzecz promocji regionu. (...) Efektem wspólnych
działań ma być zwiększenie liczby turystów poszukujących ciekawych miejsc do
wypoczynku w obrębie aglomeracji poznańskiej. Przykładem takiej współpracy ma być
powstanie tzw. Traktu Cesarsko – Królewskiego, obejmującego nie tylko zabytki z
terenu Poznania, ale takŜe atrakcje leŜące w granicach powiatu poznańskiego. (...)
Wśród proponowanych zabytków szczególnie warte uwagi są: powstała na polecenie
Wilhelma II wieś Golęczewo, Pałac w Rogalinie (oddział Muzeum Narodowego),

8

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA”

podpoznańskie rezydencje Kórnik (oddział PAN) i Konarzewo oraz będące dawniej siedzibą
cysterek Owińska.
Wspólnie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną i Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną inicjowane są prace nad tworzeniem markowych produktów turystycznych w
mieście i regionie, czego przykładem są trasy rowerowe i szlaki historyczne. (...) Wraz z
Urzędem Marszałkowskim realizowane są przedsięwzięcia słuŜące poprawie infrastruktury
turystycznej, polegające na oznakowaniu szlaków i tras turystycznych oraz mające na celu
wsparcie róŜnych form rekreacji pieszej i rowerowej. Znaczący wkład w rozwój turystyki
edukacyjnej wnoszą programy słuŜące ochronie przyrody i edukacji ekologicznej realizowane
przez Wielkopolski Park Narodowy oraz Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Dzięki stałemu udoskonalaniu infrastruktury turystycznej oraz organizacji imprez i rajdów
popularyzowane są zielone zakątki powiatu, stanowiąc alternatywę wobec kulturalnej oferty
Poznania i okolicznych miast.
Powiat takŜe deklaruje wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej:
„Przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane przez samorządy gminne przy współpracy z
samorządem

powiatowym

będą

dotyczyć

przede

wszystkim

zagospodarowania

przestrzennego miejsc potencjalnie atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie szlaków
turystycznych, przystani Ŝeglarskich, ścieŜek edukacyjnych i tras rowerowych.”
Poparciem Powiatu Poznańskiego cieszy się równieŜ renowacja i konserwacja dóbr kultury z
terenu powiatu
W ramach działania prowadzone będzie głównie dofinansowanie inwestycji związanych z
renowacją i konserwacją dóbr kultury, w tym szczególnie obiektów zabytkowych będących
własnością powiatu oraz innych zabytkowych budynków, zwłaszcza obiektów sakralnych.
(...) Wśród priorytetów wyboru inwestycji do dofinansowania powinno znaleźć się m.in.
znaczenie obiektu dla dziedzictwa kulturowego oraz atrakcyjności turystycznej powiatu.

7. Produkty turystyczne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
7.1. Markowa turystyka rowerowa
7.1.1. Wprowadzenie
Turystyka rowerowa naleŜy w obecnej chwili do najpopularniejszych form spędzania
wolnego czasu. Według publikacji „śycie w Poznaniu 2001, Miasto – Mieszkańcy –
Instytucje (Redakcja naukowa: Ryszard Cichocki, Krzysztof Podemski, Wydawnictwo
Fundacji Humaniora, Poznań 2002) 61% poznaniaków jeździło w ciągu roku przynajmniej
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raz na rowerze. Rower jest najpopularniejszą formą aktywności fizycznej poznaniaków
wyprzedzając między innymi długie piesze wycieczki, pływanie, grę w piłkę, siłownię i
aerobik. Oznacza to, Ŝe juŜ chociaŜby ze względu na mieszkańców Poznania, usługi związane
z turystyką rowerową powinny pełnić jedną z wiodących ról w strategii rozwoju
turystycznego. Uwzględniając fakt, Ŝe w naszym kraju nie ma zbyt duŜo zwartych terenów
dobrze nadających się do bezpiecznego uprawiania turystyki rowerowej, obszar gmin
Związku ma istotną szansę stać się atrakcyjnym miejscem dla rowerzystów z całej Polski.
PoniewaŜ równieŜ turystyka rowerowa cieszy się duŜą popularnością w krajach Europy
Zachodniej między innymi w Niemczech, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, dlatego warto
aby turystyka rowerowa stała się markowym produktem turystycznym tzn. spełniającym
kryteria wysokiej jakości zarówno co do tras rowerowych jak i warunków obsługi.
Na terenie gmin Związku znajduje się 270 km oznakowanych tras rowerowych. Ukazały się
juŜ trzy wydania map turystycznych z trasami rowerowymi, a takŜe dwa wydania
przewodnika turystycznego z rozdziałem poświęconym trasom rowerowym. Trasy rowerowe
są dobrze oznakowane (znaki szlakowe, drogowskazy, mapy wielkoformatowe) oraz
wyposaŜone w miejsca umoŜliwiające odpoczynek w czasie wędrówki rowerowej (małe i
duŜe miejsca odpoczynkowe).
Mimo relatywnie duŜego zainwestowania w strukturę obsługującą ruch rowerowy, działania
te stanowią pierwszy etap realizacji programu markowej turystyki rowerowej. Brakuje
między innymi dostosowanej do potrzeb rowerzystów bazy noclegowej oraz właściwego
rozwiązania dojazdu rowerzystów na teren Puszczy bezpiecznymi drogami rowerowymi lub
np. pociągami z wagonami rowerowymi.
Pojęcie turystki rowerowej naleŜy traktować bardzo szeroko. Mieści się w nim bowiem
tradycyjna turystyka krajoznawcza, rekreacyjna turystyka rodzinna, jak równieŜ cały zakres
róŜnych form sportowo-rekreacyjnego wykorzystania roweru. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe
zainteresowania rekreacyjnym wykorzystaniem roweru bardzo się zmieniają co powodują
konieczność stałego modelowania profilu zagospodarowania turystycznego słuŜącego
rowerzystom.
Konieczne jest tutaj ścisłe współdziałanie z organizacjami rowerowymi, firmami
organizującymi imprezy rowerowe i lokalnymi podmiotami gospodarczymi chcącymi
świadczyć usługi na rzecz róŜnego typu rowerzystów.
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7.1.2. Cele programu
Określone zostały trzy podstawowe cele programu:
1. Stworzenie z turystyki rowerowej markowego produktu turystycznego atrakcyjnego w
skali europejskiej.
2. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców gmin Związku związana z usługami w
zakresie turystyki rowerowej
3. Ochrona

walorów

przyrodniczych

Puszczy

przed

degradacją

spowodowaną

nieukierunkowaniem rozwojem ruchu rowerowego

7.1.3. ZałoŜenia programu
Główne załoŜenia programu są następujące:
1. DąŜenie do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa tras rowerowych oraz
zapewnienia właściwego standardu jakości ich nawierzchni.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego w miejscowościach, przez które
przebiegają trasy rowerowe – szczególnie w obszarach związanych ze zwiedzaniem
ciekawych miejsc, dojazdem do dworca kolejowego, restauracji, sklepu rowerowego
itp. NiezaleŜnie jednak od przebiegu tras rowerowych, miejscowości gminne powinny
być przykładem pozytywnego stosunku do ruchu rowerowego.
3. Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych równieŜ o gminy przyległe.
Zwiększenie długości i róŜnorodności tras rowerowych jest warunkiem koniecznym
dla stworzenia warunków dla dłuŜszego pobytu turysty rowerowego.
4. Zapewnienie w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym sprawnego dojazdu koleją z
rowerem na teren Puszczy – wyposaŜenie pociągów w wagony umoŜliwiające
przewóz rowerów, w tym takŜe większej ilości. Dotyczy to głównie linii Poznań Wągrowiec i Poznań - Gniezno.
5. Promowanie tworzenia profesjonalnych wypoŜyczalni rowerów, w tym równieŜ
zapewniających powiązanie między stacjami kolejowymi.
6. Zwiększenie ilości parkingów samochodowych na obrzeŜach Puszczy dla turystów
przyjeŜdŜający z rowerami. Wskazane byłoby, aby przynajmniej niektóre z tych
parkingów były strzeŜone.
7. Zorganizowanie tras rowerowych dla rowerzystów górskich i BMX, wykorzystując
tereny o gorszej jakości przyrodniczej np. tereny po Ŝwirowniach. Na terenie
Pobiedzisk wykorzystano stare wysypisko śmieci do urządzenia toru rowerowego.
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Tereny po Ŝwirowniach znajdujące się między innymi w gminach Czerwonak,
Murowana Goślina i Skoki stwarzają potencjalną moŜliwość wykorzystania ich dla
budowy torów rowerowych.

świrownia koło Sławicy
Tereny po Ŝwirowniach mogą być bardzo atrakcyjne
dla ekstremalnych sportów rowerowych

8. Wyznaczenie bezpiecznych tras rowerowych prowadzących z Poznania na tereny
Puszczy Zielonka, z czym łączy się między innymi wykonanie mostu pieszorowerowego przez Wartę między Radojewem a Owińskami, oraz budowa bezpiecznej
drogi rowerowej wzdłuŜ drogi Poznań – Koziegłowy – Czerwonak – Owińska, lub w
pobliŜu tej drogi np. nad Wartą.
9. Poparcie inicjatywy dołączenie do pociągu relacji Berlin – Warszawa – Berlin wagonu
rowerowego.
10. Wspieranie idei wyznaczenia trasy rowerowej EuroVelo nr 2 na odcinku Berlin –
Poznań – Gniezno. Przy trasie EuroVelo przebiegającej przez gminy związki warto
zlokalizować zajazdy rowerowe np. w Katarzynkach w gminie Swarzędz oraz w
Promnie w gminie Pobiedziska.
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11. Inicjowanie powstawania gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i kempingów
obsługujących turystykę rowerową, przystosowanych do róŜnych grup odbiorców i ich
zamoŜności. Najkorzystniejsze są lokalizacje takich obiektów bezpośrednio przy
trasach rowerowych lub w ich pobliŜu. Dotyczy to takŜe rozszerzenia usług
istniejących obiektów pod kątem specjalnych zapotrzebowań rowerzystów.
12. Zorganizowanie pól namiotowych. Najkorzystniej lokalizować je nad jeziorami, np.
innymi między Pobiedziskami a Tucznem (obecnie znajdują się tam takie obiekty, ale
moŜe być ich więcej), nad Jeziorem Kowalskie oraz nad jeziorami w gminie Skoki. W
przypadku jezior w Puszczy Zielonka, ewentualne lokalizacje pól namiotowych muszą
być zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi.
13. Wyznaczanie małych miejsc kempingowych umoŜliwiających rozbicie do 4 namiotów
lub nocleg w szałasie drewnianym. Miejsca takie powinny być zorganizowane przy
leśniczówkach lub w osadach leśnych, najlepiej na ogrodzonym terenie, aby
rowerzyści mogli czuć się bezpiecznie. Małe miejsca kempingowe miały by słuŜyć
głównie zatrzymaniu na jedną noc.
14. Certyfikacja miejsc noclegowych przystosowanych dla rowerzystów zgodnie z
przyjętymi w Europie standardami typu „Kwatera dla rowera” lub Bett&Bike (ADFC
Niemcy)
15. Inicjowanie powstawania infrastruktury obsługującej ruch rowerowy: obiekty małej
gastronomii, sklepy rowerowe i punkty naprawy rowerów itp.
16. Zorganizowanie

kąpielisk

przystosowanych

do

obsługi

ruchu

rowerowego.

WyposaŜenie kąpielisk powinno zapewniać moŜliwość dobrego i bezpiecznego
pozostawienia roweru szczególnie w przypadku pojedynczych rowerzystów (lub pary)
np. moŜe to być boks rowerowy zamykany na blokadę rowerową. Raczej niewskazane
jest tworzenie nowych kąpielisk, ale wykonanie odpowiedniego zagospodarowania na
juŜ istniejących obiektach – dotyczy to równieŜ tzw. dzikich plaŜ.
17. Zagospodarowanie turystyczne tras rowerowych poprzez budowę placów i miejsc
odpoczynkowych, punktów widokowych, punktów informacyjnych i innych,
szczególnie w rejonach gdzie nasycenie tymi obiektami jest słabsze. Ma to być
kontynuacja juŜ prowadzonego procesu zagospodarowywania tras rowerowych.
18. Wprowadzenie indywidualnych, charakterystycznych elementów zagospodarowania
wyróŜniających trasy rowerowe Puszczy Zielonka. Wzorem angielskich tras
rowerowych budowanych przez Sustrans moŜna byłoby w waŜnym turystycznie
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punkcie na terenie kaŜdej gminy ustawić specjalny „słup rowerowy” z umieszczonym
na nim charakterystycznym znakiem. Zebranie ołówkowych odrysów takich znaków
uprawniałoby do uzyskania Kolarskiej Odznaki Puszczy Zielonka, z czym mogłoby
się łączyć uzyskiwanie pewnych przywilejów np. bezpłatny udział w imprezach
rowerowych organizowanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
19. Organizowanie ogólnodostępnych rajdów rowerowych na rozpoczęcie i zakończenie
sezonu rowerowego w Puszczy Zielonka. Kontynuacja i ewentualnie rozszerzenie
organizowanego corocznie rajdu turystycznego „Puszcza Wpuszcza”.

Rajd Puszcza Wpuszcza gromadzi kilkuset turystów,
w tym znaczną liczbę stanowią rowerzyści
20. Organizowanie

sportowych

zawodów

rowerowych

w

kolarstwie

górskim,

przełajowym, rowerowych wyścigach na orientację itp. Kontynuacja i budowa
dobrego zaplecze do organizowania zawodów MTB o skali ogólnopolskiej „Bikemaraton” i regionalnej - Wielkopolska Liga MTB. Organizowanie na terenie
Związku Międzygminnego profesjonalnych zawodów sportowych MTB typu „Skoda
Auto MTB”.
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Bikemaraton 2006 zgromadził na starcie około tysiąca rowerzystów z całej Polski

21. Organizowanie lub współorganizowanie szosowych zawodów kolarskich.
22. Propagowanie organizowania wczasów rowerowych na terenie gmin Związku.
23. Przygotowanie

kadry

przewodników

turystycznych

prowadzących

wycieczki

rowerowe po terenach Puszczy Zielonka i okolic.
24. Organizowanie wakacyjnych wycieczek i obozów rowerowych dla młodzieŜy z gmin
Związku. Wykorzystanie w organizacji tych imprez pomocy studentów odbywających
praktyki wakacyjne.
25. Przygotowywanie

materiałów

turystycznych,

map,

przewodników,

folderów,

opracowywanie tras tematycznych itp. Materiały te powinny być wydane pod kątem
turystów polskich i zagranicznych.
26. Prowadzenie marketingu tras rowerowych i walorów Puszczy Zielonka i jej okolic w
róŜnych mediach, w tym szczególnie w fachowej prasie rowerowej, turystycznej i
aktywnego wypoczynku. Zainteresowanie turystyką na terenie Puszcz Zielonka
organizatorów turystyki. Promocja turystyki rowerowej w Puszczy Zielonka na
targach krajowych i zagranicznych.
27. Prowadzenie stałego monitoringu funkcjonowania turystyki rowerowej na terenie
gmin Związku.
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28. Stałe pozyskiwanie certyfikatów jakości lokalnych i krajowych (Polskiej Organizacji
Turystycznej) związanych z trasami infrastrukturą i usługami rowerowymi.
29. Współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi właściwym rozwojem
turystyki rowerowej na terenie Puszczy Zielonka i jej okolic.
30. Pozyskiwanie środków z róŜnych źródeł finansowania.

Efektem tych róŜnorodnych działań na rzecz ruchu rowerowego powinno być wytworzenie
wśród mieszkańców Wielkopolski, a nawet w skali krajowej przekonania, Ŝe „Puszcza
Zielonka to fantastyczny teren dla wszystkich rowerzystów”, w pełni konkurencyjny dla tak
markowych miejsc rowerowych jak np. Bornholm.

7.2. Leśny Park Tematyczny
7.2.1. Wprowadzenie
Propozycja zorganizowania Leśnego Parku Tematycznego nazwanego: „Międzynarodowa
Wystawa Leśna – Dziedzictwo Leśne - Puszcza Zielonka” nawiązuje do idei i tradycji
Międzynarodowej Wystawy Budownictwa (IBA) organizowanej cyklicznie w Niemczech od
1901 roku. Aktualnie realizowana na terenie ŁuŜyc kolejna edycja IBA „Fürst-Pückler-Land”
wykracza poza tradycyjną formułę promocji osiągnięć w zakresie urbanistyki i architektury,
i jest wielkim procesem kształtowania krajobrazu zniszczonego przez działalność kopalni
odkrywkowych.
Termin Międzynarodowa Wystawa Leśna nie oznacza okresowego cyklu prezentacji
zagadnień leśnych, jest raczej uruchomieniem pewnego procesu obrazującego, w sposób
moŜliwie pełny dziedzictwo leśne i wyznaczającego kierunki zagospodarowania lasów.
Działania te mają doprowadzić do powstania stałego, Leśnego Parku Tematycznego.
Włączenie się w znaną w Europie formułę IBA (w odmianie leśnej zastępując literę „B” –
Bau (budowa) literą „W” – Wald (las) brzmiałoby to IWA), ma ułatwić międzynarodowe
zrozumienie idei, celu i formy pracy nad Leśnym Parkiem Tematycznym, ma takŜe pozwolić
na łatwiejsze pozyskiwanie zagranicznych funduszy na realizację programu.
Zajęcie się tematyką leśną w formie Międzynarodowej Wystawy Leśnej jest krokiem dalszym
w stosunku do tradycyjnej IBA, w zakresie poznawania i kształtowania środowiska człowieka
– środowiska leśnego. Jest zwróceniem uwagi na obszar zajmujący około 30% terenu Europy.
Las, mimo iŜ wszystkim jest dobrze znany, jest jednak przez ogół społeczeństwa słabo
poznany,

a

przez

to

naraŜony

na

rozliczne
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Międzynarodowej Wystawy Leśnej powinno być określenie roli i znaczenia lasów we
współczesnej Europie poprzez pokazanie wszechstronnych związków człowieka z lasem na
przestrzeni historycznej, zobrazowanie walorów środowiska leśnego, poŜytków płynących z
lasów, zagroŜeń obszarów leśnych oraz prezentowanie i promowanie ekologicznych modeli
gospodarstwa leśnego i uŜytkowania lasu. Doświadczenia Międzynarodowej Wystawy Leśnej
powinny być szeroko promowane w skali krajowej i europejskiej.
Program Międzynarodowej Wystawy Leśnej ma być twórczą odpowiedzią na coraz bardziej
dominujący w Europie pogląd, Ŝe funkcja pozaprodukcyjna lasu jest zdecydowanie
waŜniejsza od funkcji produkcyjnej.

7.2.2. Funkcje
Leśny Park Tematyczny powinna pełnić następujące zadania:
1. Edukacja ekologiczna oraz edukacja obejmująca ochronę i kształtowanie krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego,
2. Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie uŜytkowania terenów leśnych,
które mogłyby być przykładem dla innych terenów leśnych i przyleśnych,
3. Prowadzenie róŜnorodnej działalności badawczej,
4. Prowadzenie prac warsztatowo-eksperymentalnych związanych z Ŝyciem dawnych
osad na terenach leśnych i odtwarzaniem dawnych technik leśnych,
5. Przywracanie znajomości starych rzemiosł łączących się z tematyką leśną,
6. Pozyskiwanie zdrowych ekologicznie produktów leśnych – owoców lasu,
7. Wypoczynek i rekreacja,
8. Aktywizacja gospodarcza ludności zamieszkującej tereny rolne i leśne, wzrost
zatrudnienia w zakresie specjalności leśnych,
9. Promocja lasów i leśnictwa,
10. Inspiracja społeczeństwa do podejmowania róŜnych działań w zakresie gospodarki,
turystyki i rozwoju intelektualnego.
Działalność Leśnego Parku Tematycznego nie moŜe wpłynąć ujemnie na ochronę przyrody wręcz przeciwnie, ma się przyczynić do lepszej i bardziej świadomej ochrony dziedzictwa
leśnego.
Funkcjonowanie Leśnego Parku Tematycznego nie moŜe równieŜ utrudniać wypełniania
działalności statutowej gospodarzy terenu: Lasów Państwowych i Leśnego Zakładu
Doświadczalnego.
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Realizacja programu powinna takŜe przyczynić się do zwiększenia powierzchni leśnej
poprzez zalesianie gruntów porolnych, między innymi w celu tworzenia korytarzy
ekologicznych. Za szczególnie korzystne naleŜałoby uznać połączenie Puszczy Zielonka z
Puszczą Notecką. MoŜna by to było przeprowadzić np. w obszarze Brzeźno – Nienawiszcz –
Słomowo – Parkowo.

7.2.3. Obszar
Leśnym Parkiem Tematycznym planuje się objąć głównie lasy Nadleśnictwa Łopuchówko i
Leśnego Zakładu Doświadczalnego z siedzibą w Murowanej Goślinie. Planowa gospodarka
leśna prowadzona jest na tych ziemiach od ponad 150 lat, ale tradycja zagospodarowania
lasów na tym terenie liczy kilkaset lat, poniewaŜ ziemie te przynaleŜały do klasztoru cysterek
w Owińskach i cystersów w Wągrowcu. Do obszaru Leśnego Parku Tematycznego planuje
się równieŜ włączyć lasy na terenie miasta Poznania, przynaleŜące w przeszłości do klasztoru
cysterek w Owińskach – tereny Radojewa i okolic. Na terenie dawnych dóbr cysterek
owińskich planuje się powołanie (niezaleŜnie od realizacji programu LPT) Cysterskiego
Parku Kulturowego Owińska - Radojewo, formalnie włączając te ziemie w europejskie
dziedzictwo kulturowe.
W zaleŜności od zakresu Leśnego Parku Tematycznego, moŜna byłoby objąć programem
równieŜ tereny leśne Park Krajobrazowy „Promno” i Lasy Czerniejewskie. Terenem
działalności Leśnego Parku Tematycznego powinny być nie tylko obszary ściśle leśne, ale
takŜe przylegające do lasów.
Istotną zaletą proponowanych terenów leśnych jest ich dobre połoŜenie w pobliŜu Poznania –
waŜnego węzła komunikacyjnego, oraz łatwy dostęp z dróg krajowych nr 5 i nr 92 i z
autostrady A2..

7.2.4. Program
Proponuje się wdraŜanie programu w formie bloków tematycznych realizowanych na
określonych terenach leśnych lub przyleśnych.
Propozycje bloków tematycznych:
1. Środowisko leśne, las jako ekosystem, ochrona przyrody i krajobrazu, zagroŜenia lasu,
tworzenie korytarzy ekologicznych, restytucja zagroŜonych gatunków, wdraŜanie
programu Natura 2000. W ramach edukacji ekologiczno-leśnej proponuje się między
innymi organizację zielonych szkół i klas, zorganizowanie stacji przyrodniczych,
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prowadzonych

przez

róŜne organizacje

leśne,

przyrodnicze i

ekologiczne,

wyznaczenie tematycznych ścieŜek przyrodniczo-leśnych, punktów obserwacji
przyrody. Bardzo duŜe znaczenie dla prowadzenia edukacji leśnej moŜe mieć ośrodek
edukacyjny Akademii Rolniczej w Zielonce oraz znajdujące się przy nim arboretum.
Do tworzenia zielonych szkół i stacji przyrodniczych moŜna wykorzystać stare
budynki szkolne i ew. stare leśniczówki. Jedna z takich stacji mogłaby powstać w tzw.
starej leśniczówce w Głęboczku.
2. Historia leśnictwa i administracji leśnej, ochrona zabytków budownictwa leśnego,
leśnictwo współczesne, perspektywy gospodarki leśnej.
3. Historia osadnictwa na terenach leśnych, podróŜe przez las. Proponuje się Ŝywe
(działające w realiach historycznych) rekonstrukcje osad leśnych, grangi cysterskiej,
karczmy leśnej, odtworzenie osady olenderskiej. WaŜnym elementem dziedzictwa
kulturowego jest właściwe zagospodarowanie dawnych traktów drogowych, leśnych i
pielgrzymkowych, przywrócenie starych przepraw przez Wartę, między innymi w
Owińskach i Radzimiu. Dla Radzimia-Starczanowa proponuje się utworzenie Ŝywego
skansenu archeologiczno-architektonicznego, który oprócz funkcji wystawienniczej
pełniłby rolę stacji badawczej obsługującej prace archeologiczne i historyczne
prowadzone na Ostrowie Radzimskim i w jego okolicach.
4. Bogactwo poŜytków leśnych. Proponuje się odtworzenie starych metod gospodarki
leśnej i prowadzonych w lasach: pozyskiwanie i przetwarzanie surowców leśnych,
rekonstrukcje historycznych sposobów hodowli leśnych i bartnictwa, rekonstrukcje
dawnych

urządzeń

leśnych

np.

mielerzy,

piecy

smolarsko-terpentynowych,

rekonstrukcje obiektów przemysłowych lokalizowanych na terenie lasów np. hut i
kuźni, młynów foluszy. Przystosowanie do celów ekspozycyjnych młynarskiej osady
leśnej Łysy Młyn koło Radojewa.
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Leśny Dwór koło Dziewiczej Góry nawiązujący do starych osad leśnych
jest współczesnym miejscem spotkań myśliwych
5. Historia i współczesność łowiectwa i rybołówstwa – odtworzenie tradycji łowieckich,
pokazy dawnych technik polowań, rekonstrukcje broni myśliwskiej, tradycje
gospodarki rybackiej, odtworzenie stawów rybnych związanych z gospodarką
cysterską. DuŜej pomocy w realizacji tego tematu naleŜałoby oczekiwać ze strony
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Temat rybołówstwem mógłby być
opracowany przez Wielkopolski Park Etnograficzny w oparciu o przynaleŜny do
muzeum, leŜący nad Jeziorem Kowalskim dom szachulcowy w Jerzykowie.
6. Lasy w kulturze i literaturze.
7. Turystyka i rekreacja leśna – stworzenie bogatej i róŜnorodnej oferty usług
turystycznych związanych z terenami leśnymi w tym: wykorzystanie starych
leśniczówek

i

innych

obiektów

leśnych

dla

działalności

turystycznej

i

agroturystycznej.
8. Współistnienie miasta i lasu - kreowanie modelowych rozwiązań na przykładzie
kształtowania relacji między miastem Poznaniem, a Puszczą Zielonką.
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7.2.5. Ośrodki Leśnego Parku Tematycznego
Funkcję centrum Leśnego Parku Tematycznego mógłby pełnić pałac w Owińskach (dawny
pałac von Treskow). Centrum oprócz funkcji informacyjno-wystawienniczej pełniłoby rolę
instytucji szkoleniowej prowadzącej międzynarodowe warsztaty dotyczące kształtowania
krajobrazu. Mogłaby tu powstać Europejska Akademii Środowisk Leśnych i Polnych, która
zajmowałby się środowiskiem naturalnym i wiejskim.

Pałac w Owińskach byłby atrakcyjnym miejscem Europejska Akademii
Środowisk Leśnych i Polnych tym bardziej, Ŝe projektował go
wybitny architekt K.F. Schinkiel
Rolę drugiego ośrodka edukacji przyrodniczo-leśnej mógłby pełnić dwór w Wierzenicy,
MoŜna by tam umieścić dział związany z zielarstwem i pszczelarstwem jako waŜnymi
poŜytkami polnymi i leśnymi. Było by to dobre nawiązanie do tradycji historycznej, poniewaŜ
we Wierzenicy August Cieszkowski zamierzał zorganizować wyŜszą szkołę rolniczą, która
ostatecznie powstała w Luboniu i była poprzedniczką Akademii Rolniczej w Poznaniu.
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Dwór w Wierzenicy był własnością Augusta Cieszkowskiego
wybitnego filozofa i inicjatora załoŜenia Akademii Rolniczej w Poznaniu
Funkcja edukacyjna - „słuŜenie społeczeństwu” jest zgodna z poglądami
jego dawnych i obecnych właścicieli
Trzecim ośrodkiem Leśnego Parku Tematycznego mógłby być dwór w Łopuchowie. Jest to
barokowy dwór o konstrukcji szachulcowej, obecnie znajdujący się ruinie. Elementem
Leśnego Parku Tematycznego byłaby takŜe proces remontu dworu, którego główny szkielet
konstrukcyjny wykonany jest z drewna. Odbudowany dwór, którego podłogi i wyposaŜenie
powinny stanowić przykład artystycznego wykorzystania drewna, mógłby zarazem stanowić
główny ośrodek informacji turystycznej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” a
takŜe siedzibę władz i biura Związku.
Szachulcowy dwór w Łopuchowie moŜna by takŜe włączyć do Szlaku Kościołów
Drewnianych rozszerzając zakres sakralnej architektury drewnianej o bardzo interesujący
przykład architektury świeckie.
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Dwór w Łopuchowie jest cennym przykładem barokowej siedziby ziemiańskiej,
jego historia łączy się z rodziną Chłapowskich i gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim.
Konieczne jest uratowanie tego dworu od zagłady.
7.2.6. Realizacja i finansowanie
Pierwszym etapem powinno być przygotowanie szczegółowego programu merytorycznofinansowego. Wskazane byłoby powołanie w tym celu Jednostki Realizującej Projekt, która
przygotowywałaby

poszczególne

projekty

wraz

z

wnioskami

finansowymi,

oraz

nadzorowałby ich realizację.
Ze względu na szeroki zakres tematyczny program mógłby być finansowany z róŜnych
funduszy europejskich i krajowych – kaŜdy z bloków tematycznych moŜe posiadać osobny
budŜet.
Istotnym źródłem finansowania powinny być fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
Mniejsze środki na poszczególne programy mogłyby być pozyskiwane między innymi z
wojewódzkich i gminnych funduszy ochrony środowiska oraz polskich i zagranicznych
funduszy

leśnych,

ekologicznych,

ochrony

i

promocji

dziedzictwa

kulturowego,

zagospodarowania terenów wiejskich, aktywizacji zawodowej i integracji społeczności
lokalnych.
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7.2.7. Potencjalni uczestnicy programu
Głównym inicjatorem i koordynatorem Programu powinien być Związek Międzygminny
Puszcza Zielonka.
Wskazane byłoby, aby program uzyskał patronat i wsparcie Ministra Środowiska, Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Sportu.
Głównym podmiotem współpracującym przy wdraŜaniu programu powinny być Lasy
Państwowe - instytucja zarządzająca terenami leśnymi i prowadząca gospodarkę leśną.
Szczególną rolę powinien odegrać Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, którego
statutowym celem jest szeroka popularyzacja tematyki leśnej i ukazywanie roli lasu w
dziejach i kulturze narodowej. Ośrodek posiada bardzo dobre zaplecze intelektualne i
materialne pozwalające na przygotowanie i wdraŜania wielu zagadnień przewidzianych do
realizacji w ramach Leśnego Parku Tematycznego.
Przygotowaniem i realizacją programu powinno być równieŜ zainteresowane miasto Poznań,
dla którego Międzynarodowa Wystawa Leśna moŜe być doskonałą promocją w skali
międzynarodowej. Międzynarodowa Wystawa Leśna, odbywająca się bezpośrednio przy, a
częściowo nawet w granicach miasta, moŜe znacznie podnieść rangę Poznania jako dobrego
miejsca do zamieszkania - moŜe się to łączyć z napływem ludzi a wraz z nimi - kapitału.
Istotnego wsparcia programu naleŜy oczekiwać równieŜ od Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego, władz powiatowych i gminnych, Zarządu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, organizacji
ekologicznych i turystycznych, a takŜe Ambasady Królestwa Niderlandów – osadnictwo
olęderskie.

7.2.8. Merytoryczne wsparcie programu
Oczekuje się iŜ merytorycznego wsparcia programowi udzielą:
1. Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-SpoŜywczego w Szreniawie, wraz z
oddziałami: Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie, Wikliniarstwa i Chmielarstwa w
Nowym Tomyślu, Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w
Jaraczu, Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu,
2. Wielkopolski Park Etnograficzny naleŜący do Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy,
3. Akademia Rolnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania
Fizycznego,
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4. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
5. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu,
6. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
7. Organizacje leśne, przyrodnicze i ekologiczne.
W realizacji zadania konieczne będzie pozyskanie do współpracy właścicieli obiektów, które
planuje się objąć programem Leśnego Parku Tematycznego, między innymi Wierzenicy,
Owińsk i Łopuchowa.

7.3. Szlak Cysterski Poznań – Owińska - Wągrowiec - Łekno
Szlak cysterski naleŜy do „Europejskich Szlaków Kulturowych”, które zgodnie z
zamierzeniami Rady Europy mają rozwijać poczucia pokrewieństwa i wspólnej przeszłości,
niezakłóconej istnieniem granic. Szlak cysterski obejmuje znaczną część Europy. RównieŜ
Polska, dzięki swym licznym i cennym klasztorom cysterskim i pocysterskim wpisuje się ze
swoim narodowym odcinkiem w europejskie dziedzictwo. Na terenie naszego kraju, według
przynaleŜności terytorialnych, moŜna wyróŜnić parę lokalnych pętli. Jedną z nich jest pętla
wielkopolsko-lubuska.
Szlak Cysterski Poznań – Owińska – Wągrowiec - Łekno jest odcinkiem WielkopolskoLubuskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Realizacja tego programu wymaga bezpośredniej
współpracy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z miastem i gminą Wągrowiec,
tam bowiem znajdują się jedne z najwaŜniejszych miejsc cysterskich w Polsce. Istotne
znaczenie dla budowy szlaku cysterskiego ma miasto Poznań, jako centrum turystycznokomunikacyjne, ale równieŜ jako waŜny węzeł „Europejskich Szlaków Kulturowych”.
Współczesny Poznań obejmuje równieŜ dawne ziemie cysterskie, a nawet kiedyś, cysterki
posiadały tam swój dom. Do szeroko rozumianego szlaku cysterskiego moŜna równieŜ
włączyć wschodnie części gminy Rogoźno (rejon Budziszewka) oraz gminy Suchy Las, na
której terenie znajduje się osada młyńska Łysy Młyn.
Szlak Cysterski Poznań – Owińska - Wągrowiec - Łekno obejmuje miejsca będące siedzibami
cysterskimi oraz tereny krajobrazowo lub kulturowo związane działalnością zakonu.
Właściwie szlakiem cysterskim moŜna określić obszar zawarty między Poznaniem,
Owińskami, Wągrowcem i Łeknem. Na tym terenie planuje się wyznaczenie cysterskiego
szlaku samochodowego i cysterskiego szlaku rowerowego. Fragmentami moŜe być to takŜe
trasa piesza np. na odcinku Wągrowiec – Łekno, lub nawet trasa wodna, między wsią Łekno a
terenem dawnego klasztoru po drugiej stronie jeziora.
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Celem szlaku cysterskiego jest jak najbardziej pełne ukazanie dziedzictwa cysterskiego w
kulturze duchowej i materialnej, krajobrazie, jak równieŜ działalności gospodarczej.

7.3.1. Główne walory Szlaku Cysterskiego Poznań – Owińska - Wągrowiec - Łekno
Szlak cysterski na odcinku Poznań – Łekno, długości około 60 km, wyróŜnia się cechami
istotnymi dla miłośników kultury cysterskiej i turystów. W duŜym skrócie moŜna to
scharakteryzować w sposób następujący:
1. Przykłady męskiej i Ŝeńskiej gałęzi zakonu cysterskiego
2. Charakterystyczne elementy lokacji klasztorów nad jeziorami (Łekno, Wągrowiec) i
nad rzeką (Owińska)
3. Przykład translokacji klasztoru z Łekna do Wągrowca
4. Zachowane w Owińskach elementy zagospodarowania terenu typowe dla gospodarki
cysterskiej
5. Istniejące duŜe tereny leśne wokół Owińsk, charakterystyczne dla pierwotnych lokacji
cysterskich
6. Bliskie połoŜenie w stosunku do Poznania waŜnego węzła komunikacyjnego i centrum
ruchu turystycznego.

7.3.2. Promocja Szlaku Cysterskiego
Szlak Cysterski Poznań – Owińska - Wągrowiec – Łekno słabo funkcjonuje w świadomości
mieszkańców regionu, co najwyŜej pojedyncze obiekt jak klasztor w Wągrowcu, czy
wykopaliska w Łeknie jednoznacznie kojarzone są z cystersami. Konieczne jest w zawiązku z
tym prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej dotyczącej szlaku cysterskiego wśród
mieszkańców regionu jak równie w tych środowiskach, które mają realizować, a później
prowadzić „obsługę” szlaku cysterskiego. Działania te w duŜej mierze będą miały charakter
„wewnętrzny” związany z przygotowaniem projektu.
Jako produkt turystyczny szlak cysterski wymaga promocji w skali regionalnej, krajowej i
międzynarodowej z uwzględnieniem jego wszystkich aktualnych wartości oraz planów
związanych z jego zagospodarowaniem.
Większe działania organizacyjne i przestrzenne (bardziej skomplikowane i kapitałochłonne)
powinny być poprzedzone szeroką akcją promocyjno-informacyjną i realizacją prostszych
elementów zagospodarowania (łatwiejszy proces inwestycyjny i mniejsze koszty).
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W ramach promocji szlaku cysterskiego planuje się:
1. Wydanie materiałów informacyjnych
2. Oznakowanie szlaku cysterskiego
3. Organizowanie imprez (festynów, rajdów) nawiązujących do historii cystersów
4. Organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych
5. Przygotowanie projektów koncepcyjnych duŜych projektów – tzw. projektów
„twardych”
6. Organizowanie szkoleń i warsztatów związanych z realizacją zagospodarowania
szlaku cysterskiego
7. Poznawanie i prezentowanie rozwiązań słuŜących za wzór do zagospodarowania i
obsługi szlaku cysterskiego.

Uroczystości cysterskie
WaŜnym

wydarzeniem

promującym

wielkopolską pętlę szlaku

cysterskiego

będą

zaplanowane na rok 2007 Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego poświęcone historii,
kulturze i tradycji cysterskiej. Powinny one wpłynąć na podniesienie świadomości
dziedzictwa cysterskiego wśród mieszkańców terenów objętych programem szlaku
cysterskiego. Dobrze przyjmowane przez mieszkańców są uroczystości i jarmarki cysterskie
organizowane w Wągrowcu i Łeknie, natomiast zdecydowanie słabsza jest „świadomość
cysterska” w Owińskach. W dawnej siedzibie cysterek planuje się zorganizowanie w 2007
roku festynu cysterskiego wzorowanego na podobnych imprezach w Wągrowcu, Łeknie i
Lądzie oraz na doświadczeniach dwóch Forów Cysterskich: Bierzwnika (2005 r.) i
Henrykowa (2006 r.).
Festyn cysterski w Owińskach powinien posiadać swój specyficzny charakter wynikający z
faktu, iŜ był tutaj Ŝeński klasztor cysterski. Warto byłoby w związku z tym nawiązać
współprace z najbliŜszym czynnym Ŝeńskim klasztorem cysterskim w Marienthal w Saksonii.
Współpraca z Marienthal moŜe być równieŜ bardzo pomocna w realizacji całego szlaku
cysterskiego między innymi ze względu na istniejące tam Międzynarodowego Centrum
Spotkań St. Marienthal i róŜnego rodzaju rozwiązania słuŜące turystyce.
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Forum cysterskie jest wielką uroczystością dla dawnych miejscowości cysterskich,
przywracającą świadomość historycznego dziedzictwa cysterskiego
Na zdjęciu uroczystość w Kamieńcu Ząbkowickim w 2006 r. z udziałem ks. kard. Henryka
Gulbinowicza i opatów cysterskich z Wąchocka i Mogiły (Kraków Nowa Huta)

Klasztor cysterek w Marienthal moŜe być wzorem róŜnych rozwiązań
dla obiektów poklasztornych w Owińskach i Wągrowcu
źródło: www.kloster-marienthal.de
28
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Oznakowanie szlaku cysterskiego rowerowego i samochodowego
Istotne znaczenie dla szerokiej popularyzacji szlaku cysterskiego będzie miało jego
oznakowanie słuŜące wędrówce wzdłuŜ szlaku, oraz oznakowanie informacyjne dotyczące
poszczególnych obiektów.
Planuje się oznakowanie szlaku cysterskiego jako szlaku samochodowego i szlaku
rowerowego.

Cysterski szlak samochodowy
Trasa samochodowa prowadzona będzie drogami publicznymi nr 196, 241, 251. Zostanie
oznakowana znakami samochodowych szlaków turystycznych E-22a, E-22b, E-22c.

Oznakowanie wg Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Oznakowanie szlaku cysterskiego w Wągrowcu
Na drogowskazie znajdują się symbole europejskie i polskie oznaczające szlak cystersów
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Cysterski szlak rowerowy
Szlak rowerowy planuje się poprowadzić przez miejsca cysterskie i przez tereny
krajobrazowo lub kulturowo związane działalnością zakonu. Szlak rowerowy musi zapewnić
przyjemność i bezpieczeństwo podróŜy rowerowych. Przewiduje się oznakowanie szlaku
rowerowego słupami granitowymi nawiązującymi do historycznego oznakowania dróg.
Projektuje się dwa warianty Cysterski Szlak Rowerowy:
Wariant I (podstawowy) przebiegający przez teren Puszczy Zielonka jest dłuŜszy, bardziej
malowniczy i przechodzi przez większą ilość miejsc o walorach kulturowych i historycznych.
Wariant II zasadniczo planowany jest jako droga powrotna z Wągrowca w przypadku
podróŜy rowerowych Poznań – Wągrowiec dla osób chcących wracać rowerem. Trasa ta jest
krótsza w stosunku do Wariantu I, ale równieŜ prowadzona jest przez waŜne miejsca
cysterskie i historyczne – między innymi trasa ta związana jest z grodami Radzim i Przesieka.
Mimo iŜ przyjmuje się określony kierunek podróŜy rowerowej Poznań – Owińska –
Wągrowiec – Łekno to jednak oba warianty muszą posiadać oznakowanie zapewniające
sprawne poruszania się w dwóch kierunkach.
Trasa rowerowa powinna być wzbogacona elementami małej architektury nawiązującymi
charakterem do ducha cysterskiego.

Przebieg Cysterskiego Szlaku Rowerowego
Wariant I
km 0 - Poznań
Proponuje

się

zorganizowania,

np.

w

Muzeum

Archeologicznym

(lub

Muzeum

Archidiecezjalnym) stałej wystawy dotyczącej cystersów wielkopolskich, w tym obrazującej
wyniki badań archeologicznych terenu dawnego klasztoru w Łeknie. Wystawa ta stanowiłaby
promocję Szlaku Cysterskiego i zarazem jego początek w Poznaniu. Muzeum Archeologiczne
mieści się w Pałacu Górków, który przez ponad dwieście lat był klasztorem benedyktynek
blisko powiązanych z cysterkami.
Przebieg szlaku w Poznaniu: Zamek Przemysła (dwie siostry Przemysła II były ksieniami
cysterek: Anna – Owińska, Eufrozyna – Trzebnica), Ostrów Tumski, Śródka, Komandoria,
szlak rowerowy nad Maltą do Gruszczyna.
Kobylnica
km 16 – Wierzenica
Przed Wierzenicą planuje się wykonanie leśnego miejsca postoju.
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W Wierzenicy planuje się prowadzenie trasy rowerowej starą brukowana droga przez
Wzgórze Krasińskiego. Wskazane jest uporządkowanie otoczenia drogi wraz z wykonaniem
miejsc widokowych na leŜącą po drugiej stronie rzeki Głównej Wierzenicę.
Km 20 – Kicin
Dziewicza Góra
Na Dziewiczej Górze znajduje się wieŜa widokowo-obserwacyjnej.
Przy „ŚcieŜce przyrodniczo-leśnej Dziewcza Góra” przystanek XI nazwany „Historyczne
miejsce po klasztorze Dziewicza Góra”. Przypuszcza się, Ŝe stał w tym miejscu jeden z
obiektów klasztornych – moŜe był ty folwark (grangia) lub kaplica.
Proponuje się postawienie w tym miejscu kapliczki drewnianej nawiązującej stylowo do
ducha cysterskiego.
Annowo – leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego i dworek myśliwski.
Proponuje się umieszczenie w leśnej klasie tablic informacyjnych o szlaku cysterskim.
Miękowo
Droga nad Wartą
Wykonanie dróg rowerowych od Miękowa nad Wartę i wzdłuŜ Warty do Owińsk.
km 28 – Owińska
Proponuje się odtworzenie barokowego ogrodu klasztornego przynaleŜnego do szkoły
mieszczącej się w budynkach poklasztornych. SłuŜyłby on uczniom szkoły oraz osobom
odwiedzającym.
SkrzyŜowanie Maruszka
SkrzyŜowanie historycznych dróg, miejsce którego dotyczy wiele legend. Stoi tutaj figura
Matki Boskiej. Znajduje się tu równieŜ leśne miejsce postoju..
Czernice
Słup drewniany koło Zielonki
Stojący przy drodze tajemniczy słup drewniany, który moŜe być postumentem pod figurą
świętą. W ramach zagospodarowania szlaku cysterskiego proponuje się podjęcie próby
wyjaśnienia tajemnicy słupa przez wykonanie badań dendrochronologicznych.
km 42 - Zielonka
MoŜliwość noclegu w budynku Akademii Rolniczej.
Rezerwaty przyrody „Las Mieszany”, „Klasztorne Modrzewie”
Dąbrówka Kościelna
Słynne miejsce pielgrzymkowe. Znajduje się tutaj leśne miejsce postoju.

31

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA”

Niedźwiedziny
Rejowiec
Antoniewo
MoŜliwość noclegu w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym.
Planuje się w rejonie Małej Wełny zorganizowanie miejsca odpoczynkowego
km 62 – Skoki
W Skokach moŜna zjeść obiad w karczmie „Kołodziej”, która posiada zadaszony ogródek, co
umoŜliwia rowerzystom bezpośrednie pilnowanie roweru w czasie posiłku.
Rościnno
MoŜliwość noclegu w domu rekolekcyjnym.
Lechlin
Wiatrowo
Ostrowo Młyn
Proponuje się wykonanie placu odpoczynkowego w rejonie jeziora lub w pobliŜu osady.
km 82 – Wągrowiec
Miejsce noclegowe w budynku poklasztornym
Pętla rowerowa: Wągrowiec, Tarnowo Pałuckie (znajduje się tutaj najstarszy kościół
drewniany w Polsce, naleŜący do cystersów), Klasztorek (teren pierwotnego klasztoru
cystersów), Łekno, Wągrowiec, długości 25 km
Cystersk Szlak Rowerowy na tym etapie prac kończy się we Wągrowcu. Rowerzyści mogą
powrócić pociągiem do Poznania. Turyści, którzy chcą powrócić rowerami mogą skorzystać z
Wariantu II, który ma inny przebieg, ale równieŜ prowadzi przez miejsca cysterskie oraz
waŜne dla historii i kultury polskiej.

Wariant II
km 0 – Wągrowiec
Przysieczyn
Przysieka
Proponuje się odpowiednie zagospodarowanie turystyczne grodziska.
km 18 – Budziszewko
Znajduje się tutaj kościół drewniany z XVIII wieku. Miejsce upamiętnione pobytem Adama
Mickiewicza u Konstancji Łubieńskiej.
Stary Łoskoń
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km 27 – Długa Goślina
Znajduje się tutaj kościół drewniany naleŜący w przeszłości do benedyktynek poznańskich.
Proponuje się rozwaŜenie moŜliwości adaptacji starej plebani do obsługi ruchu rowerowego –
wyŜywienie ew. nocleg.
Kąty
MoŜliwość wykorzystania dla obsługi ruchu rowerowego kwatery myśliwskiej
km 35 - Starczanowo - Radzim
Znajduje się tutaj gród na wyspie warcianej - Ostrów Radziński. Mieściła się tutaj w
średniowieczu kasztelania.
Proponuje się zorganizowanie rezerwatu archeologiczno-przyrodniczego związanego z
grodem Radzim wraz z budową drewnianego budynku ekspedycji archeologicznej oraz
leśnym miejscem odpoczynku.
Mściszewo
Promnice
km 47 – Owińska
Przeprawa przez Wartę planowanym do realizacji mostem rowerowo-pieszym
Łysy Młyn
Stara osada młyńska z zachowanym drewnianym młynem
km 60 – Poznań Stare Miasto
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Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: miasto Poznań, Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka”, gmina Wągrowiec, miasto Wągrowiec, Rada
Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce, Ekspedycja Archeologiczna „Łekno
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7.3.3. Zagospodarowanie Szlaku Cysterskiego
Skansen archeologiczno-etnograficzny w Łeknie i zagospodarowanie turystyczne wokół
kościoła św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
Planuje się zintegrowane zagospodarowania obszaru wykopalisk archeologicznych dawnego
klasztoru cystersów w Łeknie (Klasztorek), oraz terenów leŜących po przeciwnej stronie
jeziora Łekieńskiego, które naleŜą do parafii w Łeknie oraz do gminy Wągrowiec. Przewiduje
się lokalizację bazy ruchu turystycznego w Łeknie, z której na wykopaliska moŜna byłoby
dopłynąć łodziami. Takie rozwiązanie jest bardzo atrakcyjne przestrzennie, poniewaŜ
aktywizuje turystycznie duŜy obszar oraz jest korzystne logistycznie ze względu na łatwy
dostęp do infrastruktury komunalnej z Łekna (drogi dojazdowe, prąd, woda i kanalizacja).

Łekno - Fotografia lotnicza
źródło www.historia.amu.edu.pl/Lekno/

Planuje się turystyczne zagospodarowanie związane z obsługą kościoła cysterskiego w
Tarnowie

Pałuckim,

który

jest

najstarszym

kościołem

drewnianym

w

Polsce.

Polichromowane ściany, barokowy ołtarz, belka tęczowa z krucyfiksem i postaciami Matki
Boskiej i św. Jana stanowią o specyficznej atmosferze tego kościoła, jakby niezmienionej od
czasów cysterskich. Konieczne jest zapewnienie właściwych warunków jego udostępniania
dla zwiększonego ruchu turystycznego.
W pobliŜu kościoła projektowane jest wykonanie parkingu samochodowego oraz centrum
obsługi ruchu turystycznego w formie małego skansenu architektury drewnianej. Powinna
tam się znaleźć między innymi restauracja z salką konferencyjną – moŜe to być budynek
zrekonstruowanej karczmy drewnianej oraz punkt informacji turystycznej z księgarnią.
Przewiduje się wykonanie drogi pieszo-rowerowej z Tarnowa Pałuckiego na teren dawnego
klasztoru cystersów nad jeziorem Łekieńskim. Warto byłoby w związku z tym zorganizować
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przy centrum obsługi ruchu turystycznego wypoŜyczalnię rowerów. MoŜna takŜe rozwaŜyć
moŜliwość dowoŜenia turystów na wykopaliska bryczkami.

Kościół w Tarnowie Pałuckim
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: gmin Wągrowiec, Powiat
Wągrowiecki, Ekspedycja Archeologiczna „Łekno”, Parafia w Łeknie, Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu,
Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego.
Projekty cysterskie w Wągrowcu
Zagospodarowanie zespołu poklasztornego w Wągrowcu
Planuje się zorganizowanie w obiektach poklasztornych „Ekumenicznego ośrodek spotkań
i dialogu”, który byłby obiektem otwartym o szerokich funkcjach społecznych.

Cele ośrodka
Cel ogólny - przesłanie
Klasztor cysterski w Łeknie, przeniesiony później do Wągrowca, został załoŜony z inicjatywy
moŜnowładcy polskiego przez zakonników niemieckich. Przez kilkaset lat był ośrodkiem,
który rozwijał gospodarczo ziemię wągrowiecką, jak równieŜ szeroko promował wartości
36
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kulturowe. Idea powołania „Ekumenicznego ośrodek spotkań i dialogu” w Wągrowcu
nawiązuje do wielowiekowej tradycji cysterskiej. Przewiduje się, Ŝe będzie to ośrodek
spotkań róŜnych narodów w duchu dialogu i poszukiwania wartości, ośrodek podejmowania
róŜnorodnych form aktywności kulturalnej, ośrodek aktywności fizycznej w zakresie
poznawania i wykorzystania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami ekologii, jak
równieŜ ośrodek wypoczynku i przywracania harmonii między człowiekiem a przyrodą.

Cele szczegółowe
–

Europejskie spotkania ekumeniczne

–

Spotkania rekolekcyjne

–

Wczasy zdrowotne - profilaktyka zdrowotna w zakresie medycyny naturalnej z
wykorzystaniem zielarstwa i produktów pszczelich

–

Wczasy rehabilitacyjne – współpraca z ośrodkiem Wielspin

–

Wczasy rodzinne związane z turystyką rowerową i pieszą oraz rekreacją nad jeziorem

–

Obozy wakacyjne dla młodzieŜy z Polski i zagranicy

–

Warsztaty artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne

–

Spotkania konferencyjne

–

Uroczystości rodzinne

Cele dodatkowe
–

Stworzenie ośrodka kultury o charakterze ponadregionalnym: sala koncertowa, stały
zespół muzyczny, sale wystawowe

–

Promocja Wągrowca

–

Promocja szlaku cysterskiego

–

Stworzenie atrakcyjnego miejsca pracy dla mieszkańców Wągrowca i okolic
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Zespół poklasztorny w Wągrowcu
Planowany „Ekumeniczny ośrodek spotkań i dialogu”
Wykorzystanie i adaptacja przestrzeni klasztornej
–

Kapitularz: sala muzyczna i konferencyjna

–

Dormitorium: pokoje gościnne

–

Refektarz i kuchnia: staropolska kuchnia klasztorna promująca polską kulturę i sztukę
kulinarną jak równieŜ dania regionalne

–

Fratria: pracownie specjalistyczne charakterystyczne dla działalności cysterskiej np.
plastyczne, apteki ziołowe itp.

–

Biblioteka: miejsce pracy naukowej, gromadzenie zbiorów dotyczących profilu
ośrodka; religia i filozofia, historii i kultury, dział cysterski, ziołolecznictwo, nauka
zdrowego Ŝywienia

–

Sale wystawowe prezentujące zasługi i dziedzictwo cystersów na ziemiach polskich,
oraz Ŝycie współczesne i kulturę dawnych ziem cysterskich

–

Księgarnia i sklepik

–

Wirydarz: ogród kolorów i zapachów

–

Ogród przyklasztorny: ogród ziołowy, przyprawowy, wybranych warzyw, pszczeli,
pasieka, ozdobny ogród spacerowy z altaną
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–

Budynek gospodarczy: miejsce na przechowywanie rowerów, wypoŜyczalnia rowerów
i podręczny warsztat rowerowy

–

Parking samochodowy

„Cysterski ogród trzech rzek i dwóch jezior”
Współczesny cysters-trapista O. Michał Zioło określił cystersów jako „Bobry Pana Boga”. Ta
charakterystyka doskonale oddaje zamiłowanie szarych mnichów do terenów podmokłych,
strumieni, rzek i jezior. Cystersi byli mistrzami irygacji, wykorzystania wód płynących,
budowy młynów. Lokalizacja klasztoru wągrowieckiego jest doskonałym przykładem
najbardziej właściwego miejsca pod załoŜenie klasztoru. Jest to teren między dwoma
jeziorami: jeziorem Durowskim i leŜącym na południe jeziorem Łęgowskim oraz trzema
rzekami – strumieniami: Strugą Gołaniecka, Nielbą i największą Wełną.

Widok od strony Strugi Gołanieckiej i Wełny
Planuje się kompleksowe zagospodarowanie w formie „Ogrodu Cysterskiego” terenów
zielonych wokół klasztoru, nad Wełną, Nielbą i Strugą Gołaniecką, zintegrowane z terenami
nad jeziorem Durowskim i jeziorem Łęgowski. Urządzenie tych terenów powinno objąć
system

tras

spacerowych,

urządzenie

miejsc

widokowych

i

odpoczynkowych,

zagospodarowanie plastyczne. Wskazanym uzupełnieniem tego byłaby rekonstrukcja
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historyczna niektórych elementów charakterystycznych dla gospodarki cysterskiej np.
drewnianego młyna wodnego.

Widok od strony jeziora Durowskiego

SkrzyŜowanie Wełny i Nielby, tereny zielone nad Wełną

Zagospodarowanie terenu i „inwestycje cysterskie” ujęte w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013
–

Remont i adaptacja zabytkowych pomieszczeń Opatówki – dawnego domu opata, z
przeznaczeniem na Centrum Historyczno-Edukacyjne
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–

ŚcieŜki edukacyjne w zakresie historii, przyrody ekologii i tradycji regionu, w tym
budowa „Drogi Opata” – ciągu pieszo-rowerowego wraz z urządzeniem stanowisk
kulturowo-historycznych i stoiska z pamiątkami

–

Modernizacja ulicy Opackiej pod kątem uwypuklenia jej wartości historycznych i
turystycznych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

–

Regulacja linii brzegowej rzeki Nielby na odcinku pomiędzy mostem na ul. Skockiej a
mostem na ul. Klasztornej – z budową promenady i zagospodarowaniem terenów
zielonych (element planowanego Ogrodu Cysterskiego).

Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektów: miasto Wągrowiec,
Powiat Wągrowiecki, Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, Parafia Poklasztorna w Wągrowcu,
Muzeum

Regionalne

w

Wągrowcu,

Wojewódzki

Konserwator

Zabytków,

Rada

Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce, Ekspedycja Archeologiczna „Łekno”,
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu, Wągrowieckie
Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego.
Zagospodarowanie

turystyczno-ekspozycyjne

zespołu

poklasztornego

Cysterek

Owińskich i kościoła św. Mikołaja w Owińskach
Dawny klasztor cysterek w Owińskach i przyległy teren zajmowane są obecnie przez Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych. Przewiduje się wykorzystanie dla celów
obsługi i ekspozycji szlaku cysterskiego jednego lub dwóch pomieszczeń budynku
poklasztornym oraz rekonstrukcję dawnego refektarza klasztornego, który oprócz obsługi
mieszkańców ośrodka, mógłby równieŜ w pewnych godzinach pełnić rolę publicznej kawiarni
lub restauracji serwującej ciasta i potrawy cysterskie.
Planuje się rekonstrukcję dawnego barokowego ogrodu cysterskiego, wraz z kaplicą-altaną i
ewentualnym wystrojem rzeźbiarskim. MoŜliwe jest takŜe odtworzenie cieków wodnych
przechodzących przez ogród. Ogród cysterski pełniłby funkcje rekreacyjno - edukacyjne dla
uczniów ośrodka i odwiedzających gości.
W

kościele pocysterskim,

będącym

obecnie kościołem

parafialnym,

planuje

się

organizowanie występów muzycznych, promujących kulturę muzyczną cystersów.
Planuje się adaptację nieczynnego obecnie dawnego kościoła parafialnego pod wezwaniem
św. Mikołaja, naleŜącego do cysterek jako ośrodka eksponującego historię, duchowość i
dziedzictwo cystersów wielkopolskich.
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Zespół poklasztorny cysterek w Owińskach
przed kościołem dawny barokowy ogród klasztorny przewidziany do rekonstrukcji

Pocysterski kościół św. Mikołaja w Owińskach, dawny kościół parafialny
Zakłada się adaptację nieczynnego obecnie kościoła parafialnego jako ośrodka eksponującego
historię, duchowość i dziedzictwo cystersów wielkopolskich

42

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA”

Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: Powiat Poznański, gmina
Czerwonak, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych, Parafia w Owińskach, Kuria Metropolitalna w Poznaniu,
Wojewódzki Konserwator Zabytków, Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce,
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.

Restauracja i przywrócenie dawnej funkcji browarowi cysterskiemu w Owińskach
Piwa cystersów i trapistów (gałąź zakonu cystersów) naleŜą obecnie do najbardziej
atrakcyjnych gatunków piw. W Owińskach zachował się budynek browaru z 1806 r.
wykorzystywany później jako gorzelnia. Stary browar ze względu na kształt architektoniczny,
historię oraz połoŜenie jest tak atrakcyjny, Ŝe warto przywrócić mu pierwotną funkcję i
uruchomić mały browar produkujący specjalny gatunek piwa cysterskiego
Budynki dawnego browaru mogłyby oprócz funkcji restauracyjno-browarniczej pełnić
funkcje hotelowo-pensjonatową.

Piwo Frater jest produkowane według oryginalnej receptury OO. Cystersów ze Szczyrzyca
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Dawny browar cysterski mogłyby oprócz funkcji restauracyjno-browarniczej
pełnić funkcje hotelarsko-zajazdową.
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: gmina Czerwonak,
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.

Budowa mostu przez Wartę między Owińskami a Radojewem wraz zagospodarowaniem
obu brzegów Warty
Owińska i Radojewo leŜące na przeciwległych brzegach Wart stanowiły własność cysterek
Owińskich od chwili załoŜenia klasztoru. Bezpośrednia łączność łodziowa a później promowa
między tymi ziemiami istniała przez około siedemset lat, do połowy XX wieku. Ponowne
spięcie obu brzegów Warty, tym razem mostem pieszo-rowerowym ma przywrócić
historyczną łączność dawnych ziem cysterek. Z budową mostu łączy się równieŜ
zagospodarowanie obu brzegów Warty, a takŜe krajobrazowe zakomponowanie całego terenu
między pałacem w Radojewie, a klasztorem i pałacem w Owińskach. Pierwsze załoŜenie
krajobrazowe między Owińskami a Radojewem powstało co najmniej w XIX wieku.
Most przez Wartę ma umoŜliwić takŜe mieszkańcom Poznania bezpieczne i bardzo atrakcyjne
dotarcie na teren całej Puszczy Zielonka. Przeprawa przez Wartę w Owińskach będzie jednym
z najwaŜniejszych elementów cysterskiego szlaku rowerowego.
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Przeprawa przez Wartę w Owińskach na pocztówce z 1900 roku

Przykład drewnianego mostu pieszo-rowerowego nad Kanałem Szprewy w Kersdorf
(Brandenburgia)
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Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”, miasto Poznań, gmina Czerwonak, gmina Suchy Las, Powiat Poznański,
Nadleśnictwo Łopuchówko.

Cysterska Osada Leśna „Smolarnia Klasztorna”
Cysterska osada leśna ma nawiązywać do waŜnego elementu gospodarki cysterskiej jaką były
grangie – osady gospodarcze – folwarki, będące własnością klasztoru, ale połoŜne z dala od
niego.
Charakterystyka cysterskiej osady leśnej „Smolarnia Klasztorna”
Lokalizacja:
Wskazane jest zapewnienie warunków naturalnych, odpowiednich dla historycznych osad
leśnych połoŜonych nad rzeczkami i naturalnymi lub sztucznymi jeziorkami.
Główne elementy osady leśnej:
–

Obiekty przemysłu leśnego związane między innymi z produkcją: smoły, dziegciu,
węgla drzewnego, potaŜu, terpentyny,

–

Tartak napędzany kołem wodnym

–

Mały warsztat szkutniczy,

–

Osada mieszkalna – mieszkania stałych uczestników programu i gości,

–

Podręczny ogród warzywno ziołowy oraz sad, ewentualnie pasieka,

–

Punkt recepcyjny, ewentualnie z salą wykładowo-spotkaniową – rolę takiego obiektu
moŜe pełnić karczma leśna,

–

ŚcieŜka edukacyjna wraz z zagospodarowaniem informacyjnym,

–

Droga dojazdowa wraz z parkingiem i infrastrukturą obsługującą.

Cysterska osady leśnej „Smolarnia Klasztorna” ma stanowić równieŜ jeden z elementów
programu „Leśny Park Tematyczny”. W ramach tego programu przewiduje się realizację
bloku tematycznego dotyczącego pokazania bogactwa poŜytków leśnych w tym równieŜ
historii przemysły leśnego.

Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: – Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Nadleśnictwo Łopuchówko, Ośrodek Kultury Leśnej w
Gołuchowie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, grupy rekonstrukcji historycznych.
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Pozyskiwanie węgla drzewnego tradycyjnymi metodami
odbywa się jeszcze koło Stawian w gminie Skoki
Ekspozycja gospodarki młynarskiej - młyn wodny Łysy Młyn
Cystersi byli wybitnymi specjalistami w zakresie inŜynierii wodnej. Potrafili kształtować
przebieg cieków wodnych, budować spiętrzenia wód jak i wykorzystywać energię wodną do
napędzania młynów. W Owińskach zachowały się pozostałości młynówki (cieku
prowadzącego wodę napędzającą koło wodne) oraz ceglanego młyna. W przyszłości warto
byłoby wykorzystać te obiekty do celów ekspozycyjnych.
Atrakcyjna dla celów ekspozycyjnych jest osada młyńska Łysy Młyn koło Radojewa (gmina
Suchy Las), która posiada zachowany drewniany budynek młyna wodnego. Przewiduje się
wykorzystanie tej osady do prezentacji dorobku cystersów w zakresie młynarstwa i
gospodarki wodnej.
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: gmina Suchy Las,
Nadleśnictwo Łopuchówko, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy – Wielkopolski Park Etnograficzny, Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.
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Drewniany młyn wodny jest unikalnym zabytkiem w Wielkopolsce

Ekspozycja gospodarki rybackiej Jerzykowie
DuŜa ilość dni postnych w dawnych wiekach powodowała konieczność dobrego zaopatrzenia
w ryby. Wykorzystując naleŜący do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zabytkowy
budynek szachulcowy w Jerzykowie moŜna zaprezentować historię rybactwa śródlądowego.
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: gmina Pobiedziska,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Wielkopolski Park Etnograficzny

Zielarstwo i pszczelarstwo cysterskie – ekspozycja w Wierzenicy
Lecznicze wykorzystanie ziół tradycyjnie kojarzy się z dawną medycyną zakonną.
Przyklasztorne ogrody ziołowe nie tylko pięknie wyglądały, ale miały przede wszystkim
bardzo praktyczne znaczenie jako klasztorna apteka. Z czasem w ogrodach tych ustawiano
zapewne takŜe ule, które zastąpił tradycyjne barcie leśne.
Planuje się na szlaku cysterski prezentację tradycyjnego zielarstwa i pszczelarstwa. Dobrym
miejscem do takiej ekspozycji byłby dawny dworek Cieszkowskich w Wierzenicy.
Ekspozycja zielarska stanowiłaby zarazem element programu Leśnego Parku Tematycznego.
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: gmina Swarzędz,
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Wielkopolski
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Park Etnograficzny, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wojewódzki Konserwator Zabytków,
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.
Kluczową sprawą dla realizacji tematu zielarsko-pszczelarskiego w Wierzenicy jest
oczywiście jego akceptacja przez Panie Raczyńskie - właścicieli dworu i przyległego terenu.

Ogród roślin miododajnych w skansenie pszczelarskim w Swarzędzu

Produkcja potaŜu – Potasze
PotaŜ otrzymywano przez ługowanie popiołu pochodzącego ze spalonego w mielerzach lub
dołach drewna gatunków liściastych. SłuŜył on do produkcji szkła, miękkich mydeł, w
kosmetyce farbiarstwie i piwowarstwie. Nazwa wsi Potasze leŜącej w pobliŜu Owińska
pochodzi od istniejącej tam cysterskiej potaŜarni. Projektuje się w związku z tym odtworzenie
w tym rejonie historycznej potaŜarni i okazjonalne pokazy historycznej technologii produkcji
potaŜu.
Zrekonstruowana potaŜarnia stanowiłaby zarazem element programu Leśnego Parku
Tematycznego.
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: gmina Czerwonak,
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Ośrodek Kultury Leśnej Gołuchowie.
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Historyczne rzemiosło i usługi
W zaleŜności od moŜliwości przestrzennych i historycznej tradycji, planuje się odtwarzanie
historycznych rzemiosł, szczególnie tych, które są charakterystyczne dla gospodarki
cysterskiej. Mogą to być rzemiosła wiejskie jak kowalstwo, bednarstwo, wikliniarstwo, a
takŜe rzemiosło artystyczne jak hafciarstwo czy ceramika. Produkty te mogą stać się
specyficzną ofertą handlową szlaku cysterskiego.
W obiektach cysterskich w Owińskach i Wągrowcu planowane jest przeprowadzenie
znacznych inwestycji, które będą wymagały wysokokwalifikowanych robót rzemieślniczych
np. sztukatorskich, malarskich, rzeźbiarskich, meblarskich. Będzie dla okazja dla miejscowej
kadry rzemieślniczej do wzięcia udziału w takich pracach lub przynajmniej do zapoznania się
z nimi w ramach przewidzianych do realizacji specjalnych warsztatów twórczych.
Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy – Wielkopolski Park Etnograficzny, parafie poklasztorne w Owińskach i Wągrowcu.

Artystyczny wyrób kafli – pokaz rzemiosł pracujących na rzecz klasztoru
Ląd 2006 r.
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Historyczna produkcja spoŜywcza i usługi: cysterskie spoŜywcze produkty
Historyczne technologie spoŜywcze np. wypieku chleba i ciast, produkcji serów, win,
miodów i nalewek mogą być markowym produktem regionalnym. Wprowadzanie cysterskich
produktów spoŜywczych w ramach programu szlaku cysterskiego moŜe wpłynąć na
zaangaŜowanie miejscowej ludności w ich produkcję, a zarazem pozwoli na osiągnięcie
odpowiedniej ich jakości, która powinna zostać potwierdzona stosownym certyfikatem.
Wskazane byłoby oparcie się na prawdziwych recepturach klasztornych cystersów
wielkopolskich lub szerzej polskich, ewentualnie moŜna skorzystać z dorobku kulinarnego
innych klasztorów polskich. Rekonstrukcja historycznych potraw miałaby wówczas, oprócz
walorów smakowych, niewątpliwy walor poznawczy. Potrawy cysterskie powinny być
serwowane w refektarzach klasztornych Wągrowca i Owińsk.
RównieŜ w innych miejscach szlaku w stylowych zajazdach, karczmach czy kawiarniach
wskazane byłoby posiadanie w ofercie potraw cysterskich oraz innych produktów
regionalnych szlaku cysterskiego. Było by to waŜnym dopełnienie zagospodarowania szlaku
cysterskiego, jak równieŜ istotnym źródłem dochodu dla usługodawców. Promocja kulinarna
jest takŜe jedną z najatrakcyjniejszych form marketingu.

Prezentacja potraw cysterskich w czasie Forum Cysterskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim w 2006 r.
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Samorządy i instytucje związane bezpośrednio z realizacją projektu: Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy – Wielkopolski Park Etnograficzny.

7.3.4. Cysterskie parki kulturowe
Dla przestrzennej ochrony cysterskiego dziedzictwa kulturowego konieczne jest powołanie,
na dawnych terenach klasztornych, cysterskich parków kulturowych.
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu podjął prace nad
powołaniem Cysterskiego Parku Kulturowego Owińska – Radojewo. Celem powołania Parku
Kulturowego jest ochrona zachowanego dziedzictwa materialnego i krajobrazu kulturowego
związanego z działalnością zakonu cysterskiego. Programem tym naleŜy objąć przede
wszystkim wieś Owińska i leŜącą na drugim brzegi Warty dawną wieś Radojewo znajdującą
się obecnie w granicach miasta Poznania. Tereny te stanowiły najstarsze uposaŜenie cysterek.
Powołanie parku po obu stronach rzeki Warty powinno się łączyć z odtworzeniem przeprawy
przez rzeką, integrującą przez wieki dobra cysterek, później przejęte przez rodzinę von
Treskow.

Podpisanie w Owińskach, 28 września 2002 roku, Listu Intencyjnego
w sprawie powołania Cysterskiego Parku Kulturowego Owińska-Radojewo
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Stolicą Cysterskiego Parku Kulturowego powinny w sposób oczywisty zostać Owińska.
Najbardziej odpowiednią siedzibą związaną z promocją i zarządzaniem Parkiem byłby dawny
klasztor cysterek lub inny obiekt wchodzący w skład kompleksu klasztornego, jednak ze
względu na aktualne zagospodarowanie tych obiektów, rolę centrum mógłby pełnić pałac von
Treskow. Funkcje te pałac mógłby łączyć razem z planowaną dla niego rolą Europejskiej
Akademii Środowisk Leśnych i Polnych.
W zakresie powołania Cysterskiego Parku Kulturowego konieczne jest nawiązanie ścisłej
współpracy z Poznaniem, który obejmuje obecnie dawną wieś Radojewo.
Cysterskim Parkiem Kulturowym wskazane byłoby objąć takŜe inne ziemie przynaleŜące do
cysterek owińskich i cystersów łeknieńsko-wągrowieckich, które zachowały walory naturalne
i kulturowe charakterystyczne dla osadnictwa i działalności tego zakonu.
Za szczególnie waŜne naleŜy uznać powołanie Cysterskiego Parku Kulturowego
Wągrowiecko-Łeknieńskiego,

którego

siedziba

wągrowieckim.
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7.4. Europejskie Szlaki Pielgrzymkowe
Do „Europejskich Szlaków Kulturowych” zostały zaliczone waŜne szlaki pielgrzymkowe. O
ich randze świadczy fakt, Ŝe jako pierwszy „Europejski Szlak Kulturowy” został opracowany
z inicjatywy Rady Europy stary szlak pielgrzymów do Santiago de Compostela.
Z Puszczą Zielonka kojarzone jest przede wszystkim jedno miejsce pielgrzymkowe –
Dąbrówka Kościelna, w której Kult Matki BoŜej notuje się juŜ od XVI wieku. Trasy
pielgrzymkowe do tego miejsca prowadzą przez całą Puszczę Zielonka. Mniej znany obecnie,
choć trwający od XVIII wieku jest kult Męki Pańskiej w kościele cysterek w Owińskach.
RównieŜ w Węglewie w gminie Pobiedziska znajduje się ośrodek kultu maryjnego związany
z obrazem Matki BoŜej z Dzieciątkiem (Matka Boska z Wyspy) z XVI/XVII wieku.
MoŜna teŜ przypuścić, Ŝe przez Puszczę wędrowano takŜe do słynnego na całą Polskę, od XV
wieku, sanktuarium BoŜego Ciała w Poznaniu.

Dąbrówka Kościelna
Najsłynniejsze miejsce pielgrzymkowe na terenie Puszczy Zielonka
Problem szlaków pielgrzymkowych łączy się z koniecznością podjęcia badań nad
przebiegiem historycznych traktów przecinających teren Związku. Jest to zagadnienie tym
bardziej interesujące, Ŝe stosunkowo małe zurbanizowanie znacznej części tego terenu
sprzyjało zachowaniu do dnia dzisiejszego starych dróg w ich raczej niezmienionym
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przebiegu, czasem równieŜ z zachowaniem historycznych nazw np. Traktem Królewskim
określa się drogę z Murowanej Gośliny przez Starczanowo, Łukowo do Obornik - jest to
odcinek drogi z Poznania przez Owińska do Obornik. Tędy więc zapewne między innymi
podąŜano z pielgrzymką z północnej Wielkopolski i Pomorza do relikwiarza Trzech Hostii w
sanktuarium karmelickim BoŜego Ciała w Poznaniu.

7.4.1. Wielkopolska Droga św. Jakuba
Przez teren Związku przebiega, oznakowana w 2006 roku, Wielkopolska Droga św. Jakuba.
Szlak ten, przewidziany dla pieszych i rowerzystów ma prowadzić z Wielkopolski przez
Głogów, Zgorzelec do Pragi i dalej przez Niemcy, Szwajcarię i Francję do Santiago de
Compostela w Hiszpanii. Szlak rozpoczyna się w Gnieźnie i prowadzi przez Lednicę
(Imiołki), Dąbrówkę Kościelną, Murowaną Goślinę, Bolechowo, Poznań i dalej w stronę
Głogowa. Organizatorem całego przedsięwzięcia na terenie Polski jest Fundacja Wioski
Franciszkańskiej z Lubomierza. PoniewaŜ jest to nowa inicjatywa, trudno przewidzieć jak się
będzie rozwijała. Na pewno jednak uznać ją naleŜy jako cenną i godną wsparcia tym bardziej,
Ŝe kościół parafialny w Murowanej Goślinie jest pod wezwaniem św. Jakuba i odbywają się
tu w lipcu coroczne jarmarki związane z odpustem.

Oznakowanie Szlaku Św. Jakuba prowadzącego przez Dziewiczą Górę
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7.4.2. Szlaki pielgrzymkowe do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie
Według tradycji droga Ottona III pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha w
Gnieźnie, wiodła z Poznania wzdłuŜ rzeki Głównej do Pobiedzisk, a dalej przez gród w
Moraczewie i most w Rybitwach na Ostrów Lednicki. Stąd miał cesarz wyruszyć boso do
Gniezna. Historycy spierają się wprawdzie, czy na Ostrów Lednicki Otton III nie przybył z
Giecza. JeŜeli nawet przyjmie się ten wariant, to właściwie za pewne naleŜy uznać, Ŝe droga
powrotna z Gniezna wiodła przez Ostrów Lednicki do Poznania i dalej do Akwizgranu. W
drodze z Gniezna przez Poznań do Akwizgranu towarzyszył cesarzowi Bolesław Chrobry.
MoŜna w związku z tym powiedzieć, Ŝe ich wspólna podróŜ wyznaczyła Szlak KrólewskoCesarski. Dlatego szlak Poznań – Lednica – Gniezno powinien stanowić istotną część
składową realizowanego na terenie miasta Poznania programu „Szlak Królewsko- Cesarski”,
oczywiście przy uwzględnieniu zupełnie odmiennych realiów przestrzennych obu
fragmentów szlaku.
DuŜą atrakcją turystyczną byłoby podjęcie szczegółowych badań archeologicznych, który
pozwoliłyby uściślić przebieg historycznego traktu łączącego trzy stołeczne grody państwa
wczesnopiastowskiego tzn. Poznań - Ostrów Lednicki - Gniezno. W pracach tych główną rolę
powinno odegrać Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wyniki badań powinny być
wyeksponowane w terenie. Uzupełnieniem tej ekspozycji mogłyby być rekonstrukcje
historycznych grodów, straŜnic, przepraw przez mokradła itp. realizowane jako obiekty
archeologii eksperymentalnej. Tak zagospodarowany Szlak Piastowski stałby się obszarem
atrakcyjnych działań w formie warsztatów archeologicznych oraz interaktywnej nauki
historii, kultury, przyrody, ekologii, kształtowania krajobrazu, techniki. PoniewaŜ obszar
związany

z

terenem

Szlaku

Wojciechowego

uległ

przez

tysiąc

lat

znacznym

przekształceniom, wystąpić moŜe konieczność pewnych przesunięć przestrzennych,
planowanych

rekonstrukcji

historycznych,

zasadniczo

jednak

przewiduje

się,

Ŝe

zagospodarowanie szlaku będzie się wiązało w duŜej mierze z zagospodarowaniem rzeki
Głównej tzn. jej otoczenia i jej koryta. Rzeka Główna powinna zostać przystosowana na
wybranych, szczególnie atrakcyjnych krajobrazowo odcinkach, do moŜliwości organizowania
spływów kajakowych. Ze względu jednak na historyczny charakter zagospodarowania szlaku
moŜna byłoby wykorzystać rzekę Główną do organizowania spływu łodziami dłubankami.
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Opis szlaku
Przebieg

planowanego

Pielgrzymkowego

Szlaku

Wojciechowego

określony

jest

miejscowościami: Janikowo, Mechowo, Wierzenica, Kowalskie, Borowo, NadroŜno,
Pobiedziska, Moraczewo, Rybitwy.
Dalszy przebieg traktu pielgrzymkowego powinien prowadzić przez Ostrów Lednicki do
Gniezna. Wskazane byłoby w miejsce dawnego mostu odtworzenia przeprawy przez jezioro
między Rybitwami a Ostrowem Lednickim. Dalszy odcinek szlaku prowadziłby istniejącą
przeprawą promową do Małego Skansenu i dalej do Gniezna.
Dobrze byłoby takŜe wprowadzić w obszarze Jeziora Lednickiego drugi wariant Szlaku
Piastowskiego. Prowadziłby on z Pobiedzisk przez Węglewo do Ryby – Bramy III
Tysiąclecia. Przy Rybie moŜna by zlokalizować przystań łodziową pozwalającą na
przepłynięcie na Ostrów Lednicki.
Projektowany w nowej wersji Szlak Piastowski – Szlak pielgrzymkowy do grobu świętego
Wojciecha w Gnieźnie byłby uzupełnieniem istniejącego Szlaku Piastowskiego –
samochodowego. Ta wersja szlaku słuŜyłaby pieszym i rowerzystom oraz powinna mieć pas
przystosowany do jazdy konnej.
Istotnym dopełnieniem prac nad Szlakiem pielgrzymkowy do grobu świętego Wojciecha
byłoby opracowanie i zagospodarowanie alternatywnego, starego traktu łączącego Gniezno z
Pomorzem Zachodnim, czyli Traktu Radzimskiego. Prowadził on z Gniezna na północnyzachód przez Lednicę, Zielonkę, Murowaną Goślinę do przeprawy przez Wartę w Radzimu.
MoŜna przypuścić, Ŝe ze szlaku tego korzystali takŜe niektórzy z uczestników słynnego
Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000, na który przybył cesarz Otton III, mimo iŜ sam gród na
Ostrowie Radzimskim został załoŜony zapewne dwa wieki później.
Oba trakty naleŜałoby więc potraktować jako jedno zadanie, tym bardziej, Ŝe pewne
elementy, których ze względu na współczesne zagospodarowanie nie uda się odtworzyć na
Szlaku Piastowskim, mogą być zrekonstruowane na trakcie prowadzącym do przeprawy w
Radzimiu.
Bardzo atrakcyjna moŜe być rekonstrukcji przeprawy przez Wartę w oparciu o gród na
wyspie Radzim, zachował się tu bowiem krajobraz zbliŜony do naturalnego. RównieŜ
interesujący jest przebieg tego traktu przez duŜe obszary leśne Puszczy Zielonka.
Przebieg Traktu Radzimskiego określony jest następującymi miejscowościami: Ostrów
Radzimski, Starczanowo, Murowana Goślina, Zielonka, Bednary, Krześlice, Węglewo,
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Moraczewo. W Węglewie i Moraczewie następowałoby połączenie traktów prowadzących z
Poznania i z Radzimia.

Uczestnicy lub partnerzy projektu: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, Nadleśnictwo
Łopuchówko, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Badań i
Dokumentacji

Zabytków

w

Poznaniu,

Ojcowie

Dominikanie,

grupy

inscenizacji

historycznych

Główne elementy projektu
1. Prace archeologiczne związane z analizą historycznego przebiegu traktów Lednica –
Poznań i Lednica –Radzim oraz prac na Ostrowie Radzimskim i związaną z nim
przeprawą
2. Rekonstrukcja przeprawy przez Wartę w Radzimiu
3. Rekonstrukcja grodów straŜniczych pilnujących traktów z Poznania i Radzimia
4. Rekonstrukcja osad wiejskich i myśliwskich
5. Rekonstrukcja historycznego wyglądu traktów średniowiecznych w tym nawierzchni
dróg przechodzących przez miejsca o trudnych warunkach gruntowych np. bagna,
przejścia przez rzeki – mostki lub brody, oraz wykonanie nowych fragmentów dróg w
przypadku braku ciągłości ich przebiegu w rejonie rzeki Głównej
6. Oznakowanie trasy słupami kamiennymi wzorowanymi na zachowanych zabytkach
średniowiecznych
7. Uregulowanie stosunków wodnych na rzecze Głównej zapewniających moŜliwość jej
wykorzystania dla łodzi (dłubanek i kajaków)
8. Uporządkowanie brzegów rzeki Głównej wraz z przystosowaniem wybranych miejsc
lub odcinków do rozgrywania inscenizacji historycznych
9. Wykonanie tablic informacyjnych wraz z mapami o szlakach historycznych
pielgrzymkowych WyposaŜenie szlaków w elementy małej architektury – miejsca
odpoczynkowe, punkty widokowe i inne
10. Wydanie przewodnika wraz z mapą informującego o historycznych szlakach
pielgrzymkowych
11. Promocja historycznych szlaków pielgrzymkowych
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12. Adaptacja

lub

budowa

obiektów

słuŜących

zakwaterowaniu

archeologów

prowadzących badania oraz uczestników warsztatów archeologicznych i zajęć
edukacyjnych

SZLAKI PIELGRZYMKOWE DO GROBU ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
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7.4.3. „Ryba – Brama III Tysiąclecia”
Nowym bardzo waŜnym ośrodek pielgrzymkowym jest „Ryba – Brama III Tysiąclecia” nad
Jeziorem Lednickim w Imiołkach, w gminie Kiszkowo. Ośrodek ten prowadzony przez OO
Dominikanów z Poznania prowadzi bardzo aktywną działalność pielgrzymkową i
duszpasterską. Planuje się przeprowadzenie trasy pielgrzymkowej dla rowerzystów i pieszych
z Poznania na Lednicę, prowadzącej przez Puszczę Zielonka. Byłaby to trasa wariantowa w
stosunku do istniejącej trasy rowerowej Poznań – Pobiedziska – Lednica - Gniezno (Trasa
EuroVelo nr 2 i 9). W obecnej chwili z Murowanej Gośliny prowadzi na Lednicę trasa
rowerowa R-3 a z Dąbrówki Kościelnej trasa rowerowa R-8 (stanowiąca kontynuację trasy
rowerowej R-4 wychodzącej z Murowanej Gośliny).

7.4.4. Rekomendacje
Aby idea szlaków pielgrzymkowych na terenie gmin Związku mogła się dobrze rozwijać
konieczne jest nawiązanie współpracy z Poznaniem i Gnieznem ze względu na ich charakter
centrów pielgrzymkowych, turystycznych i komunikacyjnych. Właściwe oznakowanie
szlaków pielgrzymkowych i ich odpowiednie zagospodarowanie oraz wydanie specjalnych
przewodników będzie miało istotne znaczenie dla tak zwanej turystyki pielgrzymkowej, która
dobrze wpisuje się w ideę europejskiego dziedzictwa kulturowego związanego z
odkrywaniem własnej tradycji religijnej, historycznej i kulturowej.
Realizacją tego przedsięwzięcia wskazane jest szczególne zainteresowanie parafii, leŜących
na szlakach pielgrzymkowych i innych instytucji kościelnych.

7.5. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” jest programem realizowanym przy
wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej i budŜetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.4. Rozwój
turystyki i kultury). Umowa dotycząca realizacji programu została podpisana 1 września 2006
roku między Związkiem Międzygminny „Puszcza Zielonka” a Wielkopolskim Urzędem
Wojewódzkim
Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 600.000,00 zł brutto. Dotacja ze środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi 301.800,00 zł.
Celem programu jest stworzenie warunków od dobrego zapoznania się z dziedzictwem
drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin Związku. Właściwe docenienie wartości
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duchowych i materialnych związanych z drewnianymi kościołami powinno przyczynić się
dodatkowo do zwiększenia troski o ich zachowanie w historycznej postaci zarówno, jeŜeli
chodzi o bryłę kościoła, wnętrza, cmentarz przykościelny a takŜe otaczający krajobraz.
Program ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną zaleŜność. Szlak kościołów drewnianych
prowadzony jest wokół puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna.
Pokazuje więc jak bliskie było w dawnych czasach współistnienie człowieka ze środowiskiem
naturalnym (lasem), jak bezpośredni był związek między kulturą a naturą.

Kościół w Uzarzewie ma konstrukcję szachulcową
Ciekawostką jest murowana krypta odkryta niedawno pod główną nawą kościoła
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Programem objęte są wszystkie kościoły drewniane i szachulcowe (zasadnicza ich
konstrukcja jest drewniana), które znajdują się na terenie gmin Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”, są to kościoły w:
–

Kicinie w gminie Czerwonak,

–

Wierzenicy i Uzarzewie (kościół szachulcowy) w gminie Swarzędz

–

Węglewie w gminie Pobiedziska,

–

Kiszkowie, Łagiewnikach i Sławnie w gminie Kiszkowo

–

Skokach (kościół szachulcowy), Jabłkowie, Raczkowie i Rejowcu (dawny zbór), w
gminie Skoki,

–

Długiej Goślinie w gminie Murowana Goślina.

Program „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” został przygotowany
głównie pod kątem turystyki samochodowej – korzysta z istniejących dróg. DuŜa pętla szlaku
obejmująca dziewięć z tych kościołów (Kicin, Wierzenica, Uzarzewo, Węglewo, Sławno,
Łagiewniki Kościelne, Kiszkowo, Rejowiec, Długa Goślina), przebiegająca wokół puszczy,
liczy 90 km. W przypadku wyjazdu z Poznania długość całej trasy wynosi około 110 km
(uwzględniając dojazdy do kościołów w Kicinie i Wierzenicy). Z duŜą pętlą łączą się drogi
dojazdowe lub tzw. mała pętla doprowadzające do trzech pozostałych kościołów (Jabłkowo,
Raczkowo, Skoki) tak, Ŝe wszystkie drewniane świątynie na terenie gmin Związku objęte są
programem.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:
1. Opracowanie projektów zagospodarowania szlaku,
2. Oznakowanie szlaku,
3. Ustawienie tablic informacyjnych przy obiektach,
4. Opracowanie i ustawienie map wielkoformatowych,
5. Przygotowanie materiałów kartograficznych,
6. Przygotowanie i wydanie przewodnika „szlak kościołów drewnianych” oraz „gdzie
jeść, gdzie spać ....”,
7. Opracowanie i wydanie płyty muzycznej CD z muzyką sakralną,
8. Opracowanie i wydanie płyty DVD zawierającej multimedialną prezentację szlaku,
9. Opracowanie strony internetowej dot. „szlaku kościołów drewnianych”,
10. Wykup powierzchni wystawienniczej i organizację stoiska na targach „Tour Salon
2007”,
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11. Spotkania promocyjne z mediami,
12. Organizację „dni otwartych” na szlaku kościołów drewnianych – objazd promocyjny
szlaku,
13. Warsztaty szkoleniowo – informacyjne dla zarządców obiektów sakralnych i słuŜb
ochrony zabytków, dla samorządów oraz dla organizacji turystycznych,
14. Wydanie gadŜetów promocyjnych.
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7.6. „Europejska Sieć Napoleońska”
Owińska są miejscem, które moŜe się poszczycić udokumentowanym pobytem cesarza
Napoleona – cesarz gościł tu w grudniu 1806 roku. Legenda i literatura przekazują historie
planowanego zamachu na cesarza Napoleona. Dzięki zachowaniu obiektów z czasów pobytu
Napoleona – klasztor cysterek i zabudowania gospodarcze, moŜliwe jest stworzenie
atrakcyjnego miejsca dla miłośników epoki napoleońskiej. Szczególnie interesującym
obiektem moŜliwym do wykorzystania jest zespół starego browaru pochodzący z 1806 roku.
Planuje się jego adaptację do funkcji gastronomiczno-hotelarskich. Wskazane byłoby
zaaranŜowanie jednej z sal w stylu epoki napoleońskiej.
Z tematyka napoleońska łączy się konieczność odtworzenia przeprawy przez Wartę między
Radojewem a Owińskami. Cesarz Napoleon wraz z towarzyszącym mu Dezyderym
Chłapowskim i oficerami francuskimi właśnie w Owińskach przeprawił się promem przez
Wartę. W miejscu zejścia Napoleona na brzeg w Owińskach wskazane byłoby umieszczenie
stosownej informacji w formie np. małego obelisku.
Z postacią Napoleona łączy się takŜe narodowy poemat „Pana Tadeusz” Adama Mickiewicza.
MoŜna więc ideę napoleońska połączyć z polskim wątkiem literackim tym bardziej, Ŝe
Mickiewicz zapewne przejeŜdŜał przez Owińska w 1831/1832 roku.
Innym miejsce napoleońskim na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” jest
Swarzędz, w którym Cesarz został powitany przez śydów w charakterystycznych strojach, co
spowodowało lekkie zdziwienie ich egzotycznym wyglądem.
Aby odpowiednio rozpropagować napoleoński wątek Owińsk i Swarzędza konieczne jest
umieszczenie tej informacji w wersji wielojęzycznej w Internecie.
Z dziejami napoleońskim wiązany jest takŜe krzyŜ stojący na polu koło Bolechowa, który ma
być pamiątka bitwy z czasów kampanii 1812/1813 r.
W czasie przygotowań do kampanii moskiewskiej kwaterowała w Murowanej Goślinie
Dezydery Chłapowski, który u ciotki w Łopuchowie urządził bal dla swoich Ŝołnierzy.
Łopuchowo było wianem Barbary Chłapowskiej, Ŝony Jana Henryka Dąbrowskiego
Chłapowskiego.
MoŜna na terenie gmin Związku urządzić małą pętlę szlaku napoleońskiego związanego z
Cesarzem i jego Ŝołnierzami.
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7.7. Historyczne trasy kolejowe: pociągi i drezyny
Bardzo modne w Europie, jak równieŜ zyskujące co raz większe zainteresowanie w Polsce, są
wycieczki historycznymi pociągami. Bliskość parowozowni w Wolsztynie stwarza moŜliwość
stosunkowo łatwego organizowania historycznych przejazdów kolejowych. Szczególnie
atrakcyjna dla wykorzystania jest linia kolejowa Poznań – Wągrowiec – Gołańcz. Łączy ona
miejsca cysterskie w Owińskach i Wągrowcu (moŜe to być zarazem element szlaku
cysterskiego), zamek w Gołańczy oraz przechodzi przez atrakcyjne krajobrazowo tereny leśne
Puszczy Zielonka i jej okolic. Do adaptacji na cele turystyczne wskazane byłoby
wykorzystanie zabytkowych budynków dworcowych, które nie są uŜytkowane przez kolej.
Aktualnie nieczynne linie kolejowa Sława – Gniezno i Skoki Janowiec ulegają powolnej
dewastacji. Proponuje się wykorzystanie tras kolejowych dla modnego obecnie turystycznego
ruchu drezynowego, np. mógłby on obsługiwać fragment szlaku kościołów drewnianych:
Kiszkowo – Łagiewniki Kościelne.

Dworzec kolejowy w Łopuchowie – przykład potencjalnego obiektu turystycznego
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PrzejaŜdŜki drezyną cieszą się duŜym zainteresowaniem
wśród turystów polskich i zagranicznych,
na zdjęciu turyści z Francji korzystają z Krzywińskiej Kolei Drezynowej

7.8. Skansen Miniatur w Pobiedziskach
Skansen Miniatur w Pobiedziskach to zespół prawie stu miniatur najwaŜniejszych obiektów
Szlaku Piastowskiego i kilku innych waŜnych obiektów Wielkopolski. Dobre połoŜenie
Skansenu, bezpośrednio przy drodze nr 5 sprawia, Ŝe jest on doskonałą wizytówką Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Szlaku Piastowskiego i całej Wielkopolski. Konieczny
jest dalszy rozwój Skansenu w zakresie merytorycznym i przestrzennym. Przede wszystkim
wskazana byłaby rozbudowa skansenu na terenach przyległych, które moŜna ciekawie
zakomponować krajobrazowo. Warto byłoby uzupełnić wystawę o obiekty szlaków
kulturowych: Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka, Wielkopolską Pętlę
Szlaku Cysterskiego ew. o Szlak Mickiewiczowski. Sposób rozmieszczenia poszczególnych
obiektów

w

terenie

powinno

odpowiadać

ich

relacjom

przestrzennym.

Dobrym

uzupełnieniem skansenu byłaby stylowa restauracja będąca rekonstrukcją karczmy lub
zajazdu wielkopolskiego, nawet niekoniecznie zachowanego w terenie, moŜe to być np.
nieistniejąca juŜ karczma ze Śmigłowa, kojarzona z karczmą Jankiela z „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. Koniecznym elementem skansenu powinien być profesjonalna
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informacja turystyczna o Pobiedziskach, Związku Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
Wielkopolsce i o poszczególnych szlakach kulturowych, w której moŜna byłoby takŜe
zakupić wydawnictwa dotyczące poszczególnych tematów, oraz bardzo dobrej jakości
pamiątki regionalne.

foto: Joanna Pietraszewska Pobiedziska

Skansen Miniatur w Pobiedziskach

Miniatury kościołów w Wierzenicy i Węglewie (na zdjęciu w zimowej szacie)
moŜna traktować jako zwiastuny planowanej ekspozycji
„Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
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8. Produkty turystyczne o charakterze regionalnym
8.1. Szlak Warty
Szlaki wodne oraz lądowe prowadzone wzdłuŜ rzek stanowią w Europie duŜą atrakcje
turystyczną. Wynika ona z przyjemności podróŜowania rzeką lub wzdłuŜ rzeki oraz z
odwiedzania leŜących nad rzekami osad. Aby jednak rzeka stanowiła atrakcję turystyczna
wymaga odpowiedniego zagospodarowania.
Zachodnią granicę Związku Międzygminnego stanowi Warta. Aktualnie prawie nie jest
wykorzystywana turystycznie. Aby system turystyki związany z Wartą mógł dobrze
funkcjonować powinien on objąć cały wielkopolski odcinek rzeki. Szczególnie jednak
interesujący z punktu widzenia turystycznego jest system wodny tzw. „Wielka Pętla”
obejmująca Noteć, Gopło, kanał Gopło-Warta i Wartę. Jest to szlak wodny atrakcyjny takŜe z
punktu widzenia międzynarodowej turystyki wodnej. Poprzez kanał Odra –Szprewa moŜna
wpłynąć w Kostrzyniu na Wartę i dalej na Wielką Pętlę.
W zakresie zaangaŜowania gmin Związku w zagospodarowanie turystyczne Warty konieczne
byłoby współdziałanie z miastem Poznaniem jako waŜnym punktem bazowym turystyki
warciańskiej oraz z miastem Oborniki jako punktem etapowym.
Istniejące zagospodarowanie turystyczne związane z Wartą na terenie gmin Związku:
1. Binduga koło Mściszewa w gminie Murowana Goślina,
2. Stanica kajakowa AKWENMARINA nad Wartą w Czerwonaku,
3. Fragment Powiatowego Pierścienia Rowerowego wzdłuŜ Warty na odcinku między
Mściszewem a Promnicami,
4. Częściowo moŜliwe do oglądania wykopaliska archeologiczne na Ostrowie
Radzimskim koło Starczanowa w gminie Murowana Goślina.

Planowane zagospodarowanie turystyczne:
1. Uruchomienie Ŝeglugi pasaŜerskiej na Warcie od Poznania do Obornik z moŜliwością
etapowania trasy,
2. Zorganizowanie przystani pasaŜerskich w Owińskach, Biedrusku, w pobliŜu Ostrowa
Radzimskiego,
3. Zorganizowanie turystycznej Ŝeglugi na Warcie - kajakowej i łodziowej, wraz z pełną
obsługą – miejsca przystankowe, transport łodzi i kajaków w górę rzeki do punktu
startowego oraz przewóz uczestników spływu,
4. Wykonanie trasy rowerowej wzdłuŜ Warty na odcinku od Poznania do Obornik,
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5. Budowa mostu pieszo-rowerowego Radojewem a Owińskami (temat ten jest ujęty w
programie szlaku cysterskiego),
6. Odtworzenie (w miarę moŜliwości – lewy brzeg Warty uŜytkowany jest przez wojsko)
przepraw promowych lub łodziowych w Mściszewie i koło Ostrowa Radzimskiego –
prowadziły one do dawnej wsi Radzim na lewym brzegu Warty i dalej do Maniewa.

Jagienka na Warcie w Obornikach
OŜywienie turystyki na Warcie wymaga między innymi
budowy portów i odpowiedniego zaplecza turystycznego

8.2. Szlaki konne
Na terenie Związku znajdują się dość liczne stadniny koni lub ośrodki agroturystyczne
zapewniające jazdę konną. Tutaj równieŜ, w Stęszewku zaczyna się trasa konna „Wilczy
Szlak” licząca 220 km i prowadząca do Lubniewic na Ziemi Lubuskiej. W 2006 roku zostały
wyznaczone w porozumieniu z Nadleśnictwem Łopuchówko i z właścicielami stadnin, szlaki
konne o charakterze lokalnym.
Rozwój turystki konnej, bardzo atrakcyjnej dla szerokiego kręgu odbiorców, oraz coraz
większe znaczenie hipoterapii, wymagają odpowiedniego zagospodarowania terenów
przeznaczonych do jazdy konnej. Trudność w realizacji tego zagadnienia polega między
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innymi na konieczności rozdzielenia szlaków konnych od pieszych i rowerowych. Decyduje o
tym zarówno konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom, oraz fakt
niszczenia nawierzchni przez kopyta końskie. W przypadku, gdy nie ma moŜliwości
rozdzielenia szlaków pieszo-rowerowych od szlaków konnych bezwzględnie konieczne
określenie, która strona drogi przewidziana jest dla poszczególnych uŜytkowników.

8.3. Szlaki sławnych ludzi
Na terenie Związku mieszkali lub przebywali ludzie zasłuŜenie dla kultury polskiej.
Szczególnie istotnymi miejscami jest Wierzenica, w której mieszkał August Cieszkowski oraz
Pomarzanowice i Wronczyn związane z osobą Maksymiliana Jackowskiego Patrona Kółek
Rolniczych. Obie te postacie łączą się z ideą kształtowania postaw obywatelskich, pracą dla
społeczeństwa, rolnictwem. Zachowanie pozostałego po nich materialnego dziedzictwa oraz
pamięci w społeczeństwie jest obowiązkiem współczesnych gospodarzy terenu. Słynne
postacie nadają takŜe szczególny wymiar miejscom, z którymi byli związani, stanowiąc dla
nich i dla regionu dobrą promocję.
Potencjalnie duŜe moŜliwości wykorzystania turystycznego związane są z Wierzenicą
naleŜącą dawniej do słynnego filozofa Augusta Cieszkowskiego, a później jego syna równieŜ
Augusta. Dwór Cieszkowskich odziedziczony został przez Edwarda Raczyńskiego,
aktualnie jest własnością jego córek. We wsi znajduje się równieŜ kościół drewniany z
mauzoleum Cieszkowskich oraz budynek zwany „Akademia”, który miał zapewne pomieścić
pierwszą wyŜszą szkołę rolniczą w Wielkopolsce. Oprócz tego zachowała się jeszcze stara
zabudowa wiejska w tym budynek karczmy (obecnie w rękach prywatnych). Dopełnieniem
walorów kulturowych są walory przyrodnicze – piękne połoŜenie w dolinie rzeki Głównej,
pomnikowe drzewa i aleje oraz stara droga prowadzona na wysokiej skarpie wzdłuŜ Głównej
tzw. Aleja Filozofów, której dalekiej analogii moŜna szukać w słynnej Philosofenweg –
Drodze Filozofów w Heidelbergu, po której zapewne nie raz spacerowali August Cieszkowski
i jego wierzenicki gość, poeta-filozof Zygmunt Krasiński.
Wierzenica jest wsią, która dzięki swoim walorom przyrodniczym i kulturowym, oraz
potencjalnym moŜliwościom wykorzystania dworu dla celów ogólnospołecznych, bardzo
dobrze nadaje się do pełnienia funkcji turystycznych o charakterze intelektualnym,
nawiązującym do spotkań w dworze Cieszkowskich – bywało tu między innymi wielu
intelektualistów pierwszej połowy XX wieku odwiedzających Augusta Cieszkowskiego
junior – Pana Gugę. Dwór Wierzenicki planowany jest do wykorzystania w ramach
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programów Leśnego Parku Tematycznego i Szlaku Cysterskiego. W kaŜdym jednak z tych
programów przewiduje się moŜliwość przeznaczenie części dworu na ekspozycję związaną z
dziejami wielce zasłuŜonych dla wielkopolski rodzin Cieszkowskich i Raczyńskich.
Z dziejami rodziny Jackowskich, których najwybitniejszym przedstawicielem był
Maksymilian Jackowski działacz społeczny i narodowy, patron kółek rolniczych w
Wielkopolsce związane są wsie Pomarzanowice i Wronczyn. Wskazana jest szeroka
popularyzacja zasług Maksymiliana Jackowskiego oraz jego syna Tadeusza Kryspina i
wnuka Tadeusza Gustawa dla gospodarki i kultury wielkopolskiej.
Z Węglowa pochodzi profesor Józef Kostrzewski, wybitny archeolog, odkrywca Biskupina,
od 1919 r. profesor i współorganizator uniwersytetu w Poznaniu. Przy kościele w Węglewie
znajduje się grób rodziców prof. Kostrzewskiego.
Zupełnie niedocenionym faktem jest bardzo prawdopodobny przejazd Adama Mickiewicza
przez teren gmin Związku w czasie wielkopolskich podróŜy w l831-1832 roku. Wskazane
byłoby wykorzystanie tego faktu np. przy aranŜowaniu wystroju niektórych lokali
gastronomicznych lub upamiętnienie go stosownym pomnikiem.

8.4. Rezerwaty przyrody
Na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” znajduje się pięć rezerwatów przyrody,
na terenie Parku Krajobrazowego „Promno” znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Poza
obszarami parków krajobrazowych, nad Wartą w gminie Murowana Goślina znajduje się
rezerwat „ŚnieŜycowy Jar”, a koło Kiszkowa znajduje się ostoja ptactwa wodnego.
Interesujące są takŜe pomniki przyrody znajdujące się na tym terenie, między innymi 700letni cis o pięciu pniach rosnący przy pałacu w Murowanej Goślinie, oraz dąb „Bartek”
rosnący w Owińskach. Obszar Związku Międzygminnego jest więc bardzo atrakcyjnym
terenem pod względem przyrodniczym. DuŜe znaczenie ma takŜe skupienie rezerwatów
przyrody na stosunkowo niewielkim obszarze. Jest to walor, który warto wykorzystać w
promowaniu turystyki. Zasadniczo wszystkie cenne przyrodniczo tereny znajdują się w
pobliŜu tras rowerowych. Dojazd do część z nich został oznakowany specjalnymi
drogowskazami w ramach realizacji programu SAPARD. Aby jednak zapewnić ochronę
cennych przyrodniczo terenów oraz umoŜliwić poznanie ich przez turystów konieczne jest
wyznaczenie specjalnych ścieŜek edukacyjnych, punktów obserwacyjnych, oraz uzupełnienie
tablic informacyjnych. Wskazane byłoby takŜe przygotowanie informatora o walorach
przyrodniczych gmin Związku.
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8.5. Turystyczne wykorzystanie grodzisk
Grodziska są pozostałościami po dawnych osadach obronnych. Najczęściej są to ciekawe
formy ziemne w postaci pierścieni ziemnych lub stoŜków. Jako obiekty archeologiczne
podlegają ochronie prawnej, dlatego wykorzystanie turystyczne moŜe dotyczyć ich
oznakowania, połączenia „turystyczną trasą grodzisk”, oraz tam gdzie to jest moŜliwe,
właściwego ich wyeksponowanie krajobrazowego, zgodnego z funkcją historyczną.
Grodziska znajdują się na terenie następujących miejscowości:
–

na terenie gminy Czerwonak: Koziegłowy (nad Wartą),

–

na terenie gminy Kiszkowo: Imiołki, Sławno, Turostowo,

–

na terenie gminy Murowana Goślina: Długa Goślina, Głęboczek, Starczanowo –
Ostrów Radzimski (zagospodarowanie tego grodziska uwzględnione jest w programie
szlaku cysterskiego) ,

–

na terenie gminy Pobiedziska: Góra, Kociołkowa Górka, Pobiedziska, Pruszewiec,

–

na terenie gminy Skoki: Brzeźno, Glinno, Jabłkowo, Pomarzanki,

–

na terenie gminy Swarzędz: Uzarzewo.

Grodzisko w Glinnie fascynuje swoim kształtem, tajemniczą historia i malowniczą zielenią
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8.6. Turystyczne wykorzystanie dworów i zabudowań gospodarczych
Bardzo atrakcyjnymi dla turystyki są dawne załoŜenia dworskie i towarzyszące im
zabudowania gospodarcze. Tam gdzie jest to moŜliwe, wskazane byłoby wykorzystywanie
ich do funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego jako małe pensjonaty, stacje
przyrodnicze, punkty gastronomiczne, informacja turystyczna. Atrakcyjnymi obiektami
turystycznymi oprócz Łopuchowa (ujętego w programie Leśnego Parku Tematycznego) byłby
np. pałac w Nieszawie, oraz dwór, spichlerz i dawna kuźnia w Stawianach. Dobrym
przykładami zagospodarowania turystycznego zabytkowego obiektu jest pałac w Krześlicach,
który ze względu na istniejącą tam restaurację jest dostępny dla odwiedzających.

Stary spichlerz w Stawianach moŜe być interesującą restauracją lub małym pensjonatem

8.7. Ekomuzeum Puszcza Zielonka
„Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty (eksponaty) rozproszone są w
terenie. Takie obiekty tworzą Ŝywą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe
regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany
jako wypadkowa warunków naturalnych oraz historycznej, jak i obecnej działalności ludzi.
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Takie muzeum bez murów łączy autentyczność miejsca, jego mieszkańców i zasobów
przyrodniczo-kulturowych z promocją, edukacją i rozwojem regionu. Odbywa się to poprzez
spotkania ludzi i... inicjatyw.” (źródło http://eko.org.pl/kropla/31/ekomuzea.html)
Ekomuzea tworzą ludzie i ich miejsca: domy, warsztaty pracy, obszary działania.
Ekomuzeum Puszcza Zielonka powinno prezentować róŜne tematy dotyczące tradycji,
kultury, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa i rzemiosła związanego z Puszczą i jej okolicami.
Warto byłoby, aby w skład takiego ekomuzeum weszła leśniczówka, gospodarstwo rolne
posiadające stare maszyny, gospodarstwo rybackie, warsztat rzemieślniczy z tradycyjnymi
maszynami np. stolarnia, warsztat artystyczny, lokalne kolekcje sztuki lub osobliwości.
Powstanie ekomuzeum zaleŜy przede wszystkim od inicjatywy tych, którzy chcą je utworzyć
i w ramach jego struktury działać.

Dawna kuźnia lub tartak w Łagiewnikach Kościelnych
Wiejskie obiekty gospodarcze bardzo dobrze wpisują się w ideę ekomuzeum
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9. Produkty turystyczne o charakterze lokalnym – „Puszcza Zielonka jako obszar
wypoczynku sobotnio-niedzielnego”
Puszcza Zielonka i jej okolice jest pod względem turystycznym bardzo atrakcyjnym terenem
dla całej aglomeracji poznańskiej. PołoŜenie Puszczy w stosunku do Poznania, walory
przyrodnicze i małe zurbanizowanie stanowią o jej istotnym znaczeniu dla obsługi sobotnioniedzielnego ruchu turystycznego. Aby jednak nie zagroził on wartościom przyrodniczym
Puszczy, konieczne jest ukierunkowanie jego rozwoju.

9.1. Szlaki turystyki pieszej, ścieŜki spacerowe, trasy rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych
Podstawowe znaczenie dla turystów sobotnio-niedzielnych, szczególnie zmotoryzowanych,
mają szlaki turystyki pieszej i ścieŜki spacerowe. Potrzeba wyjazdu z miasta do lasu na
spacer-wycieczkę powinna znaleźć na terenie gmin Związku wiele moŜliwości ciekawych
realizacji. Na terenie gmin Związku znajduje się około 150 km znakowanych szlaków
pieszych. Wobec zmian w powszechnym zainteresowaniu turystyką pieszą naleŜałoby szlaki
turystyczne uzupełnić o ścieŜki spacerowe. Wyznaczona (polecana) trasa spacerowa powinna
być wygodna dla pieszych o róŜnej sprawności fizycznej, malownicza oraz powinna
zapewniać moŜliwość jej przejścia w róŜnych wariantach długości i czasu wycieczki.
Specjalnie

przygotowane

powinny

być

trasy

dla

osób

niepełnosprawnych.

Ich

zagospodarowanie musi uwzględniać uwarunkowania związane z poruszaniem się osób na
wózkach. Mimo tych ograniczeń trasy takie powinny być dobrze wpisane w krajobraz.
Wskazane byłoby, aby ścieŜki spacerowo-rekreacyjne wyposaŜone były równieŜ w ciekawe
informacje o walorach przyrodniczych otaczającego terenu. Prawie koniecznym warunkiem
jest połączenie ścieŜek spacerowych z bezpiecznymi parkingami samochodowymi
wyposaŜonymi w tablicową informację turystyczną. Bardzo dobre byłoby powiązanie z tym
parkingiem drobnych usług gastronomicznych.
W jednym z najwaŜniejszych miejsc turystyki pieszej - na Dziewiczej Górze – zbudowana
została w 2006 roku wieŜa widokowa, będąca dostrzegalnią przeciwpoŜarową. W dolnej
części wieŜy znajduje się sklepik spoŜywczy sprzedający takŜe bilety na wieŜe oraz materiały
informacyjne o Puszczy. Planuje się szerokie, kompleksowe zagospodarowanie turystyczne
tego terenu jako „Bramy turystycznej do Puszczy Zielonka”.
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9.2. Rekreacja zimowa i jej letnie odmiany
W zimie Puszcza Zielonka bardzo dobrze nadaje się do uprawiania narciarstwa biegowego,
jak równieŜ, do co raz modniejszego wykorzystywania psich zaprzęgów. Nie zawsze jednak
jest wystarczająca ilość śniegu pozwala na uprawniane tej bardzo atrakcyjnej formy rekreacji
zimowej. Istnieją takŜe letnie odmiany tych sportów. Zamiast na nartach moŜna chodzić z
kijkami” (Nordic walking), natomiast psie zaprzęgi zamiast sań mogą ciągnąć wózki.
Wskazane jest stworzenie optymalnych warunków do uprawiania obu form rekreacji zarówno
w wersji zimowej jak równieŜ w odmianie letniej.

9.3. Zagospodarowanie brzegów jezior - kąpieliska i wędkarstwo

PlaŜa nad jeziorem Miejskim w Okońcu
PlaŜe w Puszczy Zielonka są bardzo piękne,
ale na ogół nie posiadają odpowiedniego zaplecza
Istotną sprawą dla turystyki na terenie gmin Związku jest zagospodarowanie brzegów jezior.
Wykonanie kąpielisk nad jeziorami (tam gdzie to jest moŜliwe i uzasadnione), wyposaŜonych
w podstawowe element obsługi jak plaŜa, podejście do wody, pomost, wydzielone brodzika
dla dzieci, kosze na śmieci i sanitariaty, a w niektórych miejscach takŜe ławki lub ławy i
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stoły, będzie miało podstawowe znaczenie dla podniesienia atrakcyjności turystycznej gmin
Związku.
Uregulowania wymaga takŜe rozwiązanie stanowisk wędkarskich. Za niewskazane naleŜy
uznać szpecenie brzegów jezior indywidualnymi pomostami wędkarskim. Sprawa ta wymaga
uzgodnienia ze środowiskami wędkarskimi.

9.4. Turystyka wodna – kajaki i łodzie
Na terenie gmin Związku istnieją potencjalne moŜliwości rozwoju turystyki wodnej
kajakowej i łodziowej. MoŜliwe jest wykorzystanie do tego celu rzek: Warty, Głównej i
Cybiny oraz jezior – szczególnie większych np. Jeziora Kowalskiego i Jeziora Stęszewskiego
w gminie Pobiedziska, Jeziora Lednickiego w gminie Kiszkowo oraz Jeziora Włóka i
Maciejak w gminie Skoki. Zadania te, oprócz spraw ściśle związanych z turystyką wodną –
uruchomienie wypoŜyczalni sprzęt wodnego, budowa przystani, obsługa techniczna,
wymagać będą równieŜ kosztownych prac np. związanych zapewnianiem spławności
niektórych mniejszych rzek jak Cybiny i Głównej. MoŜe zajść takŜe konieczność regulacji
stosunków wodnych np. poprzez lokalne spiętrzenia wód.

9.5. Turystyczne zagospodarowanie dolin rzecznych
Na terenie gmin Związku znajduje się duŜo małych rzek. Często tworzą one wraz z
otaczającymi terenami zielonymi bardzo atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo obszary.
Przede wszystkim są to bardzo cenne ciągi ekologiczne i jako takie powinny podlegać
szczególnej ochronie. MoŜliwe jest jednak przy zachowaniu warunków ochrony przyrody i
krajobrazu, wykorzystanie rzek i dolin rzecznych do celów turystycznych. Trasy piesze i
rowerowe, edukacyjne ścieŜki przyrodnicze i spływy kajakowe czy łodziowe to najbardziej
oczywiste formy zagospodarowania turystycznego. Atrakcyjne jest takŜe spiętrzanie rzek,
które oprócz funkcji związanych z retencją wód, stwarza duŜe moŜliwości wykorzystania
rekreacyjnego powstałych zbiorników wodnych. Nad niektórymi rzekami zachowały się do
obecnej chwili młyny wodne np. nad Główną czy nad Trojanką w Murowanej Goślinie. Ten
niezwykle charakterystyczny element historycznego zagospodarowania rzek powinien
podlegać szczególnej ochrony. Dawne zespoły młyńskie nie pełniące juŜ swojej pierwotnej
funkcji warto wykorzystać do szeroko rozumianych celów turystycznych.
Wskazane

jest

opracowanie

programów

turystyczno-rekreacyjnego

wykorzystania

przynajmniej najwaŜniejszych rzek gmin Związku jak Cybina, Główna, Mała Wełna i
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Trojanka, które pozwolą na wykorzystanie ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych, chroniąc je zarazem przed degradacją i niekorzystnymi wpływami urbanizacji.

Dawne zabudowania młyńskie nad rzeką Główną w Wierzenicy

9.6. Imprezy kulturalno-rekreacyjne
DuŜe znaczenie dla popularyzacji turystycznej gmin Związku mogą mieć imprezy kulturalnorekreacyjne. Bardzo modne w zachodniej części Europy (miedzy innymi w Niemczech) są
jarmarki średniowieczne prezentujące zarówno kulturę tamtego okresu jak równieŜ
umoŜliwiających nabycie róŜnorodnych produktów sztuki ludowej, rzemieślniczych oraz
płodów rolnych i ogrodniczych. Imprezy te bardzo atrakcyjne turystycznie mają zarazem
charakter komercyjny, co powoduje, Ŝe oprócz promocji regionu posiadają istotne znaczenie
ekonomiczne. Do idei takich jarmarków nawiązują juŜ odbywające się w gminach imprezy
np. Jarmark Św. Jakuba w Murowanej Goślinie czy targ wiejski w Boduszewie. Cykliczne
organizowanie tych imprez w miejscach atrakcyjnych przestrzennie: na rynkach czy placach
wiejskich oraz ich odpowiednia promocja moŜe być dla gmin Związku atrakcyjną ofertą
turystyczną. Dobrymi miejscami na organizowanie jarmarków są rynki w Kiszkowie,
Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Skokach i Swarzędzu oraz plac Przemysła w
Owińskach. Warto podjąć próbę uaktywnienia wsi i wzorem Boduszewa zorganizować targ
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wiejski płodów rolnych i leśnych np. w Dąbrówce Kościelnej w gminie Kiszkowo lub w
Niedźwiedzinach w gminie Skoki
Interesujące w skali aglomeracji poznańskiej mogą być takŜe imprezy kulturalne, sportowe,
widowiska historyczne organizowane na terenie gmin Związku pod warunkiem zapewniania
dobrej i ukierunkowanej informacji medialnej. Ciekawym widowiskiem były by inscenizacje
historyczne np. związane z dziejami cysterek z Owińsk.

9.7. Parkingi turystyczne
PoniewaŜ dla znacznej ilości turystów najkorzystniejszym sposobem dojazdu do atrakcyjnych
miejsc na terenie gmin Związku jest samochód, dlatego koniecznym warunkiem jest istnienie
parkingów umoŜliwiających bezpieczne pozostawienie samochodu. Dotyczy to bardzo
róŜnych

form

zainteresowania

turystycznego:

rowerzystów

(rower

przywieziony

samochodem), wycieczkowiczów pieszych, grzybiarzy, korzystających z róŜnych form
rekreacji wodnej. Często istnienie parkingu i stosunkowo dobrej drogi dojazdowej
prowadzącej do niego, moŜe mieć podstawowe znaczenie dla zainteresowania turystycznego
daną okolicą. Powiązanie parkingu z usługami gastronomicznymi, punktem informacji
turystycznej, miejscem biwakowym, ewentualnie wypoŜyczalnią rowerów pozwoliłoby,
stworzyć z parkingów lokalne centra turystyczne. Dobrymi przykładami parkingów, choć nie
pełnią on jeszcze funkcji centrów turystycznych, są parkingi leśne w Boduszewie i nowy
parking w Dąbrówce Kościelnej, oraz tzw. Kasztelania w Starczanowie. Zasadniczo w kaŜdej
gminie Związku powinien znajdować się co najmniej jeden parking-centrum turystyczne,
związany z obsługą najatrakcyjniejszego terenu turystycznego gminy.

9.8. Dziewicza Góra – „Brama turystyczna do Puszczy Zielonka”
Dziewicza Góra jest najbardziej charakterystycznym miejscem Puszczy Zielonka.
Zbudowanie wieŜy widokowej podniosło jej znaczenie jako najpopularniejszego miejsca
całej Puszczy. Stąd wynika konieczność nowego zagospodarowania terenu całego kompleksu
Dziewiczej Góry, tak aby stał się on „Bramą turystyczną do Puszczy Zielonka”.

Proponowane zagospodarowanie terenu u podnóŜa Dziewiczej Góry
–

Punk informacji turystycznej z małym punktem gastronomicznym: sprzedaŜ napojów
ciepłych i zimnych, słodyczy, dania podgrzewane. Lokalizacja w drewnianym
budynku z tzw. ogródkiem: kilka stołów z ławami lub krzesłami, całość za zadaszona
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np. parasole. Zakłada się, Ŝe działalność tego punktu będzie, przynajmniej w
początkowym okresie, sezonowa.
–

Zadaszona wiata ze stołem i ławami (istniejąca)

–

Zagospodarowane miejsce na ognisko (istniejące)

–

Toaleta z wodą

–

Kran z wodą lub pompa

–

Mapa wielkoformatowa Puszczy Zielonka

–

Tablica informacyjna o walorach przyrodniczych i kulturowych Puszczy Zielonka

–

Parking dla rowerów umoŜliwiający oparcie i przypięcie rowerów.

–

Parking dla samochodów osobowych i dwóch autobusów

–

Słup drogowskazowy informujący o przebiegu szlaków: rowerowego, pieszego,
Szlaku Św. Jakuba, ścieŜki przyrodniczo leśnej, dojścia na Dziewiczą Górę, drogi do
leśniczówki Annowo.

Proponowane zagospodarowanie szczytu Dziewiczej Góry – obok wieŜy widokowej
–

Kilka stołów z ławami

–

Parking dla rowerów umoŜliwiający oparcie i przypięcie rowerów

–

Słup drogowskazowy informujący o przebiegu szlaków turystycznych

–

Toaleta

–

Punk informacji turystycznej z małym punktem gastronomicznym i sprzedaŜą biletów
wstępu na wieŜę.

Proponowane zagospodarowanie stoków Dziewiczej Góry
–

Odtworzenie charakterystycznej roślinności porastających dawniej Dziewiczą Górę

–

Wyznaczenie dwóch torów treningowych dla rowerów MTB i ewentualnie
zarezerwowanie przestrzeni

dla jednego

dodatkowego

toru

wykorzystanego

dodatkowa w czasie zawodów kolarskich.
–

Utrzymywanie dobrego oznakowania istniejących szlaków turystycznych
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Teren Dziewiczej Góry powinien stać „Bramą turystyczną do Puszczy Zielonka”

9.9. Usługi gastronomiczne
Ten pozornie drobny dział usług turystycznych zasługuje na osobne wyodrębnieni ze względu
na co raz powszechniej rozwijającą się turystykę kulinarną. Ciekawa restauracja czy karczma
serwująca regionalne dania moŜe być często główną przyczyna wyboru kierunku wyjazdu
turystycznego. Rozwój i szerokie zróŜnicowanie tego typu usług moŜe mieć istotne znaczenie
dla promocji turystycznej całego regionu. W oparciu o stawy rybne w gminie Kiszkowo
moŜna by urządzić „karczmę rybną” np. w Dąbrówce Kościelne, a wykorzystując zaplecze i
tradycje leśno-łowieckie urządzić zajazd z dziczyzną np. w Kątach w gminie Murowana
Goślina. Realizacja tego zadania naleŜy raczej do inwestorów prywatnych, ale Związek moŜe
pomóc w wypromowaniu atrakcyjnych turystycznie usług gastronomicznych.

9.10. Agroturystyka i usługi hotelarskie
Profesor Andrzej Piotr Wiatrak z SGGW w Warszawie (materiał w: Agroekoturystyka –
szansa dla polskiej gminy, Warszawa 1998 r.) sprecyzowała korzyści z agroturystyki płynące
dla wsi i będące udziałem turystów.
Dla wsi są one następujące:
–

wykorzystanie wolnych zasobów,
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–

nowe miejsca pracy,

–

dodatkowy dochód,

–

poprawa infrastruktury wiejskiej,

–

poprawa Ŝycia rodzin wiejskich,

–

aktywizacja społeczności wiejskiej,

–

integracja środowiska wiejskiego,

–

zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi,

–

ochrona środowiska i estetyzacja wsi,

–

kontakt z innymi wzorcami kultury,

–

rozwój osobowości mieszkańców wsi.

–

Dla turystów korzystanie z agroturystyki ma następujące znaczenie:

–

bezpośredni kontakt z przyrodą,

–

aktywny wypoczynek w wiejskiej przestrzeni, kontakt ze zwierzętami,

–

korzystanie ze świeŜej Ŝywności,

–

poznania cyklu produkcji Ŝywności,

–

uczestnictwo w Ŝyciu gospodarstwa rolnego,

–

bezpośredni kontakt z miejscową ludnością,

–

poznanie kultury regionu,

–

rozwijanie zainteresowań.

–

zdobywanie nowych umiejętności.

Przedstawione zalety agroturystyki ukazują jej bardzo szerokie znaczenie. Niekoniecznie
jednak wszystkie jej cech sprawdzają się na terenie gmin Związku. NaleŜy dąŜyć do
wypracowania właściwego modelu agroturystyki dla danego regiony. W przypadku gmin
Związku najwłaściwsze wydaje się oprócz obsługi turystyki dłuŜszej – pobytowej, takŜe
obsługa ruchu weekendowego. Gospodarstwa agroturystyczne mogą być takŜe dobrą bazą
noclegową obsługującą trasy rowerowe i pozwalającą na organizowanie wędrownych
(etapowych) wycieczek rowerowych.
Podobną rolę jak agroturystyka powinny spełniać istniejące na terenie Związku ośrodki
wczasowe i szkoleniowe.
Tak jak w przypadku usług gastronomicznych, organizacja agroturystyki naleŜy do
inwestorów

prywatnych,

ale

Związek

moŜe

agroturystyczne.
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9.11. Tematyczne ośrodki rekreacyjne
Bardzo interesującą formą zagospodarowania turystycznego są tematyczne ośrodki
rekreacyjne. Przykładem takiego ośrodka na terenie Puszczy Zielonka jest Traperska Osada
koło Owińsk i wioska indiańska, jaka została załoŜona na okres letni w Łopuchówku. Tego
typu inicjatywy prywatne lub społeczne warte są poparcia, ale wskazane jest, aby zakresem
tematycznym i zagospodarowaniem wpisywały się w programy ujęte w Strategii rozwoju
turystyki, np. aby nawiązywały do programu Leśnego Parku Tematycznego lub Szlaku Św.
Wojciecha.

Traperska Osada jest bardzo atrakcyjnym miejscem spotkań i imprez integracyjnych
Warto podkreślić jej ciekawe zagospodarowanie i ofertę wielu atrakcji.
9.12. Obiekty sportowo-rekreacyjne np. pola golfowe, tory hipiczne, obiekty usług
lotniczych, korty tenisowe, zespoły boisk sportowych i inne
Proponuje się, aby tereny wycofane z produkcji rolniczej, a takŜe tereny powyrobiskowe
przeznaczać nie pod intensywną zabudowę, ale lokalizować tam obiekty sportoworekreacyjne, szczególnie takie, które nie wymagają duŜej zabudowy obsługującej. Obiekty
takie powinny byś dobrze wpisane krajobrazowo i nie powinny mieć negatywnego wpływu na
środowisko przyrodnicze. Z punktu widzenia krajobrazowego atrakcyjne przedstawiają się
pola golfowe i tory hipiczne. Na bardziej zurbanizowanych terenach moŜliwa jest lokalizacja
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kortów tenisowych lub zespołów boisk sportowych. W oparciu o lotniska w Kobylnicy
(Ligowiec) i Bednarach moŜliwe jest rozwijanie róŜnorodnych sportów lotniczych.

9.13. Działalność artystyczna związana z Puszczą Zielonka
Bardzo dobrą inicjatywą dotyczącą poznawania i artystycznego prezentowania Puszczy
Zielonka jest organizowany przez Akwen z Czerwonaka konkurs fotograficzny „Obiektywna
Zielonka”. Wystawy pokonkursowe prezentowane są w gminach Związku i w Poznaniu,
dobrze słuŜąc promocji piękna Puszczy.
Planuje się rozwijanie takŜe innych form aktywności artystycznej związanej z Puszczą
Zielonka i jej okolicami. W oparciu o istnienie Ośrodka Akademii Sztuk Pięknych w
Poznaniu, który znajduje się w Skokach, moŜna byłoby rozwijać działania artystyczne
związane z Puszczą. Organizowanie plenerów artystycznych: malarskich, fotograficznych,
graficznych, rzeźbiarskich, miałoby istotne znaczenie dla kształtowania wizerunku Puszczy
jako terenu doznań intelektualnych. Działania twórcze powinny mieć swój finał w formie
szeroko dostępnych wernisaŜy i wydawnictw ukazujących artystyczne oblicze Puszczy.
Przewiduje się prowadzenie róŜnorodnych działań artystycznych, naukowych i popularnonaukowych związanych z tematem: „Las jako źródło inspiracji twórczej”. Działania takie
powinny być prowadzone wspólnie z Nadleśnictwem Łopuchówko, Ośrodkiem Kultury
Leśnej w Gołuchowie, Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, Akademią Rolniczą w
Poznaniu, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Działalność w zakresie tematu
„Las jako źródło inspiracji twórczej” powinna się łączyć takŜe z realizacją programu Leśnego
Parku Tematycznego.

9.14. Turystyka kongresowo-biznesowa
Bardzo modna w ostatnim czasie staje się turystyka kongresowo-biznesowa. Organizowanie
kongresów naukowych, szkoleń, spotkań biznesowych w atrakcyjnych obiektach połoŜonych
w malowniczych krajobrazach ma duŜe znaczenie takŜe dla zainteresowania się regionem.
Istniejące na terenie Związku ośrodki w Kamińsku („Dwa Stawy”), Krześlicach (Pałac w
Krześlicach) i w Wojnowie („Villa Mon Repos 1836”), świadczą o atrakcyjności i waŜnym
znaczeniu takich miejsc. Interesującymi ośrodkami turystyki kongresowo-biznesowej
mogłyby być Owińska (między innymi planowane centrum Leśnego Parku Tematycznego),
Wierzenica, Nieszawa, Łopuchówko, a takŜe inne tereny, które posiadają potencjalną bazę np.
zespoły dworskie lub pałacowe o ciekawych załoŜeniach krajobrazowych.
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10. Rekomendacje
10.1. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie zagospodarowania
turystycznego.
Dla odbiorcy usług turystycznych nie istotne są granice administracyjne, ale waŜna jest
kompleksowość oferty turystycznej. Dlatego realizacja niektórych tematów wymaga wyjścia
poza obszar Związku - nawiązania współpracy w zakresie zagospodarowania turystycznego z
sąsiednimi gminami.

10.1.1. Poznań
Konieczność podjęcia wielostronnej współpracy z Poznaniem wynika przede wszystkim z
następujących przyczyn:
1. Mieszkańcy Poznania stanowią największy rynek odbiorców usług turystycznych,
2. Puszcza Zielonka moŜe być atrakcyjnym terenem rekreacyjno-wypoczynkowym dla
osób odwiedzających Poznań,
3. Integracja

turystyczno-rekreacyjnego

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Poznania i gmin Związku moŜe być twórczą kontynuacją poznańskich klinów zieleni,
4. Poznań jest głównym węzłem transportowym umoŜliwiającym dotarcie na teren,
5. Poznań jest punktem orientacyjnym wskazującym połoŜenie Puszczy Zielonka dla
osób spoza regionu.
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od kilku lat współdziała z miastem Poznaniem
w rozwiązywaniu interesujących obie strony problemów, między innymi dotyczy to
zagadnień transportowych. Bardzo atrakcyjna z punktu widzenia zagospodarowania
turystycznego był inicjatywa Poznaniu dotycząca „Pasma aktywizacji turystycznej”.
Wyznaczał on na terenie Poznania i przyległych gmin obszary, w których dominują określone
wartości kulturowe, historyczne i przestrzenne wyróŜniające dany teren i stanowiące zarazem
potencjalną ofertę turystyczną.
Do najwaŜniejszych tematów, których powinna dotyczyć współpracy z Poznaniem naleŜy
zaliczyć:
1. Współpraca przy powołaniu Cysterskiego Parku Kulturowego Owińska-Radojewo,
2. Budowa mostu rowerowo-pieszego przez Wartę między Radojewem a Owińskami (w
ramach Szlaku cysterskiego),
3. Współpraca w realizacji tematu Leśnego Parku Tematycznego,
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4. Wykonanie przez miasto Poznań zagospodarowania turystycznego północnego,
nadwarciańskiego klina zieleni wraz z wyznaczeniem turystycznych dróg pieszych i
rowerowych nad Wartą,
5. Współpraca przy zagospodarowywaniu wschodniego klina zieleni – Cybińskiego.

10.1.2. Suchy Las i Oborniki
Współpraca z gminami Suchy Las i Obornik ma istotne znaczenie dla zagospodarowania
turystycznego obu brzegów Warty. W obecnej chwili znaczna część terenów lewobrzeŜnych
znajduje się w uŜytkowaniu wojska. Konieczne jest jednak planowanie zagospodarowania
turystycznego uwzględniającego moŜliwość udostępnienia przez wojsko tych terenów.
W zakresie realizacji Leśnego Parku Tematycznego i Szlaku cysterskiego przewiduje się
wykorzystanie osady Łysy Młyn (gmina Suchy Las), która zostałaby wyłączona z obszaru
działań wojskowych.
Bardzo interesujące z punktu widzenia turystycznego są równieŜ dwie leŜące niedaleko
Łysego Młyna dawne wsie; Glinno – miejsce urodzenia Wojciecha Bogusławskiego – Ojca
Teatru Narodowego oraz Chojnica z ruinami renesansowego kościoła.
MoŜliwość udostępnienia tych miejscowości dla turystów (obecnie znajdują się w granicach
poligonu) oraz budowa mostu przez Wartę w Owińskach, pozwoliłaby na stworzenie
niezwykle ciekawej trasy turystycznej: Owińska - Łysy Młyn - Chojnica - Glinno - Złotniki.

10.1.3. Wągrowiec i Rogoźno
Nawiązanie bardzo bliskiej współpracy z miastem i gminą Wągrowiec oraz z powiatem
Wągrowieckim wynika z wspólnej realizacji Szlaku Cysterskiego. Współpraca ta pozwoli
takŜe na budowanie zintegrowanej infrastruktury turystycznej w oparciu o linię kolejową
Poznań - Wągrowiec, co ma znaczenie dla powiązania turystyki rowerowej i pieszej z
transportem kolejowym. Rozszerzając współpracę turystyczną takŜe na gminę Rogoźno
integruje się turystycznie atrakcyjne tereny przylegające do północnych granic gmin Skoki i
Murowana Goślina.

10.1.4. Łubowo, Kłecko, Gniezno
Głównym celem nawiązania współpracy turystycznej z gminami Łubowo i Kłecko jest
objęcie zintegrowanym zagospodarowaniem turystycznym całego Lednickiego Parku
Krajobrazowego. Wynika stąd takŜe konieczność współdziałania turystycznego z Gnieznem
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jako bardzo waŜnym ośrodkiem historycznym, kulturowym i turystycznym. Podjęcie takiej
współpracy pozwoli na ścisłe zintegrowanie działań turystycznych na terenie gmin Związku z
najwaŜniejszym odcinkiem Szlaku Piastowskiego: Poznań – Ostrów Lednicki – Gniezno.
Taka współpraca konieczna jest przy realizacji programu Szlaku pielgrzymkowego do grobu
św. Wojciecha w Gnieźnie (odcinek poza poznański Szlaku Królewsko-Cesarskiego).
Ścisła współpraca z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (gmina Łubowo) i z Gnieznem
będzie miała takŜe wpływ na podniesienie rangi turystycznej Radzimia (MPP prowadzi
badania na Radzimiu w ramach Pracowni Gród Radzim), jako waŜnej przeprawy przez Wartę,
oraz na promocję przebiegających przez Puszczę Zielonka dróg i powiązań, które mogą
wywodzić się jeszcze z czasów piastowskich.

10.1.5. Kostrzyn i Czerniejewo
Współpraca turystyczna z gminami Kostrzyn i Czerniejewo znacznie rozszerzyłaby
moŜliwości zintegrowania z systemem turystycznym Związku, Parku Krajobrazowego
„Promno”, który w obecnej chwili leŜy dość peryferyjnie w stosunku do całego obszaru
Związku Międzygminnego. Atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa gmin Kostrzyn i
Czerniejewo dodatkowo ubogaciłaby ofertę turystyczną Związku, szczególnie w zakresie
rozwoju tras rowerowych, zagospodarowania Leśnego Parku Tematycznego, turystyki konnej
oraz szlaku sławnych ludzi.

10.2. Zapewnienie dogodnego dojazdy na teren gmin Związku komunikacją publiczną.
Istotne znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego na terenie gmin Związku ma komunikacja
publiczna. Dojazd pociągiem lub autobusem do szczególnie atrakcyjnych miejsc jest bardzo
waŜny dla znacznej części osób, które nie korzystają z prywatnych samochodów. Dotyczy to
równieŜ wycieczek szkolnych, dla których korzystanie z komunikacji publicznej pozwala na
znaczne obniŜenie kosztów.
Puszcza Zielonka posiada dobre połoŜenie w stosunku do dwóch linii kolejowych Poznań –
Gniezno i Poznań - Wągrowiec. Planowana modernizacja linii kolejowej Poznań –
Wągrowiec i połączona z budowa nowych przystanków moŜe mieć takŜe bardzo waŜne
znaczenie dla zwiększenia turystycznej dostępności Puszczy Zielonka, szczególnie dla
rowerzystów i pieszych. Pociągi na obu liniach kolejowych powinny być przystosowane do
przewoŜenia rowerów, a w dni wolne nawet większej ich ilości.
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Szynobusy umoŜliwiają bardzo wygodny dojazd do Puszczy Zielonka
Wadą ich jest zbyt mało miejsca na przewóz rowerów,
moŜna to jednak w prosty sposób poprawić
Na zdjęciu stacja Sława Wielkopolska
10.3. Współpraca z instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na podniesienie
atrakcyjności turystycznej gmin Związku.
W zakresie róŜnorodnych działań turystycznych Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
ściśle współpracuje z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (poprzez pięć gmin
członkowskich PLOT) i Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Bardzo owocne jest w
zakresie zagospodarowania turystycznego i organizacji imprez turystycznych jest ścisłe
współdziałanie z PTTK Oddziała Poznań Nowe Miasta. W 2006 roku znacznie rozszerzono
ofertę rowerową dzięki współpracy z TKKF Pałuki z Wągrowca i z organizatorem maratonów
kolarskich firmą Bikemaraton Sp. z. o. o. Planuje się, Ŝe te kierunki działania będą
podtrzymywane, a takŜe rozszerzane pod kątem rozwoju oferty turystycznej.
Bardzo waŜna dla turystycznego zagospodarowania gmin Związku jest kontynuacja dobrej
współpracy

z

Nadleśnictwem

Łopuchówko,

Zespołem

Parków

Krajobrazowych

Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji
Zabytków w Poznaniu. Za istotne naleŜy uznać rozszerzenie stałej współpracy z Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy i nawiązanie współpracy z Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,
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a szczególnie z jego oddziałami: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie i
Skansenem Pszczelarskim w Swarzędzu. Celowe jest takŜe współdziałanie z lokalnymi
stowarzyszeniem na terenie gmin Związku w celu wspólnej realizacji zadań turystycznych.
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał 29.06.2004 roku list intencyjny
dotyczący współpracy z Wielkopolską Izbą Turystyki, Wielkopolską WyŜszą Szkołą
Turystyki i Zarządzania oraz VI Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w
Poznaniu.

Efektem

tej

współpracy

jest

szczególnie

aktywne

zaangaŜowanie

się

Wielkopolskiej WyŜszej Szkoły Turystyki i Zarządzania w organizowanie imprez
turystycznych i sportowych na terenie gmin Związku.

10.4. Współpraca z wyŜszymi uczelniami w zakresie prowadzenia prac badawczych,
realizacji praktyk i wykonywania prac dyplomowych dotyczących terenu Związku.
Współpraca z wyŜszymi uczelniami moŜe być poŜyteczna dla Związku w zakresie pomocy w
rozpoznawaniu i rozwiązywaniu róŜnych szczegółowych zagadnień z terenu gmin Związku.
Realizowanie prac studenckich dotyczących Puszczy Zielonka moŜe słuŜyć takŜe promocji
walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych tego terenu. DuŜe znaczenie w
zakresie kształtowania tematyki prac akademickich dotyczących gmin Związku powinna mieć
Rada Naukowa Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, której członkami są w duŜej
mierze pracownicy naukowi poznańskich uczelni: Akademii Ekonomicznej, Akademii
Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Wielkopolskiej WyŜszej Szkoły Turystyki i Zarządzania.
Współpraca z uczelniami stanowi takŜe jeden z elementów promocji walorów przyrodniczych
i kulturowych.

10.5. Uczestnictwo w związkach i organizacjach turystycznych
Uczestnictwo Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w związkach i organizacjach
turystycznych moŜe być istotne ze względu na promocję gmin Związku, pomoc w
rozwiązywaniu zagadnień merytorycznych, dostęp do informacji oraz uzyskiwanie dotacji
finansowych. Uczestnictwo w jakiejś organizacji, szczególnie jeŜeli związane to jest z
większymi kosztami finansowymi, powinno wynikać z merytorycznego uzasadnienia
członkostwa.
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10.6. Promocja turystyki: lokalne punkty informacyjne, strona internetowa www.,
współpraca z mediami, współpraca z ośrodkami informacji turystycznej i biurami
turystycznymi
Przewiduje się utworzenie na terenie kaŜdej gminy punktu informacji turystycznej. Powinien
być on zorganizowany w bardzo eksponowanym punkcie kaŜdej miejscowości będącej
siedzibą gminy lub waŜnej z punktu widzenia turystycznego. Najlepiej, jeŜeli znajdą się one
w urzędzie lub ośrodku kultury. Wskazane byłoby, Ŝeby punkty informacji turystycznej były
czynne dłuŜej niŜ czas pracy urzędu, dlatego dodatkowe punkty informacji turystycznej o
mniejszym zakresie moŜna by zlokalizować w księgarniach, restauracjach lub hotelach.
Oprócz moŜliwości zakupu wydawnictw o gminach Związku, turysta powinien tam otrzymać
informacje o głównych atrakcjach turystycznych, punktach gastronomicznych, miejscach
noclegowych, oraz o imprezach kulturalno-rekreacyjnych odbywających się na terenie
Związku. Pierwszy punk informacji turystycznej na terenie gmin Związku zostanie wykonany
w Owińskach (gmina Czerwonak) w budynku bramy zespołu pałacowo-parkowego.
Współcześnie jedną z najwaŜniejszych form promocji jest posiadanie strony internetowej,
która zapewni przekazanie w sposób krótki, kompetentny i atrakcyjny najwaŜniejszych
walorów turystycznych gmin Związku. Strona internetowa Związku www.puszczazielonka.pl, łatwa do znalezienia dla wyszukiwarek internetowych, stanowi kompendium
wiedzy o turystyce na terenie Związku. Strona ta będzie systematycznie wzbogacana między
innymi o mapę (planuje się to w związku z realizacją programu Szlak kościołów
drewnianych). Docelowo przewiduje się umieszczenie na stronie internetowej mapy
interaktywnej umoŜliwiającej uzyskanie informacji o wskazanym miejscu lub terenie.
Wiadomości turystyczne zawiera takŜe strony internetowe gmin Związku.
Wielkie znaczenie dla promocji turystycznej ma współpraca z mediami. Wskazane jest
docieranie do róŜnych mediów, które posiadają róŜne grupy odbiorców. Produkt turystyczny,
którym pragnie zainteresować się media musi być dobrej jakości oraz atrakcyjny, szczególnie
w porównaniu z innymi podobnymi ofertami turystycznymi.
WaŜną formą promocji turystyki jest uczestnictwo w targach oraz prezentacja oferty
turystycznej podczas róŜnego typu imprez masowych, a takŜe w duŜych obiektach
handlowych.
Promocja przez ośrodki informacji turystycznej i biura turystyczne jest często najprostszą i
najskuteczniejszą formą dotarcia do potencjalnego klienta, który szuka ściśle określonych
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informacji np. atrakcyjne tereny dla rodzinnej turystyki rowerowej lub spokojne miejsce do
odpoczynku w lesie.

10.7. Wydawanie materiałów informacyjnych dotyczących walorów turystycznych
przyrodniczych i kulturowych gmin Związku
Dla promocji turystycznej Związek powinien na bieŜąco przygotowywać róŜne materiały
informacyjne. Związek mógłby zainicjować wydawanie zeszytów „Puszcza Zielonka”
poświęconych turystyce, przyrodzie historii i kulturze na terenie gmin Związku.
Wydawnictwo takie oprócz funkcji promocyjnych i inspiracji do zainteresowania się
regionem, mogłoby stać się zbiorem cennych informacji, często o ulotnym charakterze,
pomocnym w przygotowywaniu materiałów turystycznych oraz opracowań historycznych.

10.8. Baza danych turystycznych
Dla właściwego zarządzania turystyką, a takŜe kreowania nowych ofert turystycznych
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” konieczne jest utworzenie bazy danych
turystycznych gmin Związku, w której zebrane byłyby informacje na temat infrastruktury
turystycznej, wartości przyrodniczych i kulturowych, archiwum publikacji o turystyce w
regionie oraz informacje na temat wykorzystania turystycznego Puszczy Zielonka i jej okolic.
Powstałe archiwum danych turystycznych, przyrodniczych i kulturowych słuŜyłoby nie tylko
bieŜącym działaniom turystycznym, w tym aktualizacji strony internetowej, ale mogłoby być
takŜe pomocne naukowych i studenckich.

10.9. Starania o pozyskanie sponsorów i funduszy na realizację celów turystycznych.
Wskazane jest rozpoznanie róŜnych źródeł i moŜliwości finansowania przedsięwzięć
turystycznych oraz zagadnień, które podnoszą wartość turystyczną gmin Związku np.
działania z zakresu kultury, renowacji zabytków, ochrony przyrody.
Związek powinien mieć przygotowane róŜne projekty dotyczące zagospodarowania
turystycznego, aktywizacji turystycznej mieszkańców, ochrony dziedzictwa kulturowego,
ochrony przyrody, ekologii i innych pokrewnych dziedzin, aby móc szybko i kompetentnie
zgłaszać się do programów ogłaszanych przez Unię Europejską.
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11. WdraŜanie strategii rozwoju turystyki
11.1. ZaangaŜowanie władz samorządowych
Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania turystycznego musi być ściśle powiązana z
całą problematyką zagospodarowania przestrzennego gmin Związku. Oznacza to, Ŝe ustalenia
zawarte w Strategii powinny być uwzględniane we wszystkich dokumentach planistycznych i
gospodarczych gmin, co najmniej w takim zakresie, aby ich zapisy nie były sprzeczne z
celami proponowanymi w Strategii. Z punktu widzenia ogólnych celów Strategii naleŜy mieć
na uwadze fakt, Ŝe ład przestrzenny i właściwe kształtowany krajobrazu przyrodniczy i
kulturowy stwarzają klimat, w którym turysta dobrze się czuje, chętnie przebywa i korzysta z
usług turystycznych.

11.2. Koordynacja wdraŜania Strategii
Jednostką koordynującą wprowadzanie strategii powinien być Zespół ds. Turystyki Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W skład tego zespołu powinni wchodzić
przedstawiciele kaŜdej z gmin Związku (najlepiej pracownicy urzędu gminy zajmujący się
sprawami turystyki lub promocji), przedstawiciel biura Związku, przedstawiciel Rady
Naukowej Związku, oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Łopuchówko, Nadleśnictwa
Czerniejewo, Leśnego Zakładu Doświadczalnego i Zarządu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego

11.3. Opracowywanie i wdraŜanie planów, programów i projektów realizacyjnych
KaŜdy z przedstawionych programów rozwoju turystycznego przed przystąpieniem do fazy
realizacji wymaga przygotowania opracowania koncepcyjnego poprzedzonego ewentualnymi
pogłębionymi studiami zagadnienia oraz analizą problematyki ekonomicznej. Projekt danego
przedsięwzięcia pozwoli na określenie zakresu planowanych robót w tym równieŜ ich
rozdział na poszczególne gminy Związku oraz gminy zaproszone do współpracy w zakresie
realizacji zagadnień turystycznych.

11.4. Monitorowanie procesu realizacji Strategii
Zakłada się coroczne planowanie zadań przewidzianych do realizacji, łącznie z planem
budŜetowym oraz analizą moŜliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Planowane zadania mogą mieć charakter jednoroczny lub wieloletni. Pod koniec roku naleŜy
ocenić efekty realizacji Strategii, co pomoŜe równieŜ planowaniu zadań na kolejny rok.
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NaleŜy teŜ zaznaczyć, Ŝe Strategia rozwoju turystyki Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” zakłada kierunki zaangaŜowania turystycznego gmin na podstawie istniejących
uwarunkowań, potencjalnych moŜliwości oraz rozpoznania rynku turystycznego –
potencjalnych odbiorców. Monitorowanie realizowanych przedsięwzięć turystycznych oraz
badanie ich jakości i efektywności pozwoli na weryfikację słuszności kierunków przyjętych w
Strategii. MoŜe zajść takŜe konieczność korekty lub zmiany przyjętej strategii w zaleŜności
od mody i zapotrzebowań rynkowych. Przyjęta strategia nie ogranicza podejmowania innych
działań związanych z organizowaniem i obsługą ruchu turystycznego pod warunkiem, Ŝe nie
będą one zagraŜały istniejącym walorom przyrodniczym i kulturowym oraz nie będą w
sprzeczności z dobrze juŜ funkcjonującymi usługami turystycznymi.
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