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O AUTORACH...

Jest ich sporo. Są w różnym wieku i wykonują różne zawody. Jedni
wolą podróżować „per pedes”, inni na dwóch kółkach. Są wielbicielami
dzikich miejsc, gdzie brakuje „żywego ducha”, są też i tacy, którzy
uwielbiają konwersować na szlaku z kim popadnie.
Turyści, entuzjaści, pasjonaci Puszczy Zielonka. Pracują dla niej i dzięki
niej. Wszyscy „Oni” chcieli przyłożyć rękę do powstania tego przewodnika.
Poświęcając Puszczy swój czas zawodowy i prywatny, znaleźli chcąc nie
chcąc swoje „miejsce na ziemi”. Co ich łączy? Najprawdopodobniej
zamiłowanie do zmian, które przyroda niezmiennie serwuje swoim wiernym obserwatorom…
Dziękujemy autorom tekstów i zdjęć za przekazanie materiałów do przewodnika oraz za ich głębokie przekonanie o wyjątkowości Puszczy Zielonka.

Zarząd Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”
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DZIEJE PUSZCZY ZIELONKA
W ZARYSIE
„NIE BYŁO NAS, BYŁ LAS...„ • Dzieje Puszczy Zielonka z zarysie

ŁUKASZ OGÓRKIEWICZ, WŁODZIMIERZ BUCZYŃSKI
Obszar Puszczy Zielonka od wieków był słabo zaludniony, a osady
sytuowano w dolinach rzek, nad jeziorami oraz przy traktach handlowych.
Ciągłość osadnicza na tych terenach potwierdzona jest przez niezbyt liczne
znaleziska archeologiczne - źródła podają kilka informacji na ich temat.
Z końca starszej epoki kamienia pochodzi wykopana w okolicach Murowanej Gośliny motyka z rogu renifera (stąd też jedna z ulic w Murowanej Goślinie nosi właśnie nazwę Rogu Renifera). Wykopaliska z Zielonki,
Murowanej Gośliny i okolic Jeziora Kamińsko datuje się na młodszą
epokę kamienia. W Głęboczku natomiast odkryto ślady cmentarzyska
kultury łużyckiej z końca epoki brązu, a w Wierzenicy duże cmentarzysko
ciałopalne z początku epoki żelaza. W Owińskach i Koziegłowach odkopano srebrne skarby pochodzące ze średniowiecza.
Pozostałości po założeniach obronnych – grodziska - zachowały się
w Turostowie, Głęboczku, Uzarzewie i nad Jeziorem Włókna.
W historii, tereny Puszczy Zielonka należały do zakonu cystersów
z Wągrowca (cystersi łekneńsko-wągrowieccy) i cysterek z Owińsk.
W Wągrowcu działał translokowany z Łekna najstarszy na ziemiach

Teren bagienny, zalany spiętrzonymi wodami Małej Wełny (okolice Skoków)
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Do dnia dzisiejszego Murowana Goślina, Pobiedziska
i Skoki mają prawa miejskie
i są siedzibami gmin miejsko-wiejskich, Kiszkowo utraciło
je ale jest siedzibą gminy. Skorskich
pocyste
iektów
b
o
ki stanowiły silny ośrodek rzeł
h
ó
c
p
ska
Zes
w Owiń
mieślniczy, a w czasach reformacji miasto było otwarte dla
innowierców – kalwinów i braci
czeskich rozwijając się bardzo dynamicznie. Położenie nad Wartą i Główną sprzyjało transportowi, budowie młynów i innych zakładów funkcjonujących dzięki energii płynącej wody. Każda z tych miejscowości zyskała na połączeniu, od drugiej połowy XIX do początków XX wieku, liniami
kolejowymi. Dzięki nim w części z miejscowości rozwinął się przemysł.
I tak na przykład związany z uprzemysłowieniem rozwój Czerwonaka
spowodował przeniesienie do niego z Kicina siedziby gminy. Owińska zyskiwały za sprawą siedziby klasztoru, a następnie wielkiego zakładu psychiatrycznego; były też najważniejszą siedzibą rodu von Treskow, który
przejął skonfiskowane dobra cysterskie. Współcześnie, niektóre spośród
nich - przykładem są Skoki - zyskały status miejscowości wypoczynkowej,
a w ich okolicy rozlokowane są kompleksy działek letniskowych.

.......
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polskich (zakończenie procesu fundacji w 1153 r.), męski klasztor
cysterski. Wśród pierwszych nadań dla niego znalazła się dzisiejsza
Wierzonka. Cystersi do Wągrowca przybyli na przełomie XIV i XV wieku
z pobliskiego Łekna, kiedy to z powodu kłopotów z podmokłym gruntem
podjęto decyzję o nowej lokalizacji opactwa. Cysterki do Owińsk natomiast
sprowadzili z Trzebnicy książęta – bracia Przemysł I i Bolesław Pobożny.
Fakt ten potwierdził 3 lipca 1280 r. król Przemysł II.
W średniowieczu próbowano zakładać na terenie Puszczy znaczniejsze
osady. Do ważniejszych należały: Dzwonowo, Gać i Głęboczek – ten
ostatni przejściowo był miastem (utrata praw miejskich nastąpiła około
połowy XVI w.). Znacznie lepiej powiodły się lokacje na obrzeżach Puszczy: Kiszkowa, Murowanej Gośliny, Skoków, Czerwonaka, Owińsk
i Pobiedzisk. Część tych miejscowości uzyskała prawa
miejskie, a co za tym idzie - przywileje
związane z siedzibami
władzy królewskiej, jarmarkami i sądownictwem.
Status miasta sprzyjał też
rozwojowi rzemiosła.
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Gospodarcze wykorzystanie Puszczy w szerszym zakresie rozpoczęło się dopiero w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zwłaszcza
w drugiej połowie XVIII w. na terenie Puszczy powstało wiele osad olęderskich w tym dzisiejsze: Czernice (Czarne Olędry), Huciska (Hutskie
Olędry), Miękowo (Miękowskie Olędry), Kliny (Kliny Olędry), które zrywały
z pańszczyzną opierając się na gospodarce czynszowej. Na prawo
olęderskie przekształcano też istniejące osady – np. Barcinek. Olędrzy
zapoczątkowali, zwiększony w czasie zaborów, napływ ewangelików na
teren Puszczy. Niemal w każdej miejscowości, lub w jej sąsiedztwie były
ich cmentarze. Pozostały też
po nich, dziś katolickie, kościoły w: Murowanej Goślinie,
Skokach, Rejowcu, Kiszkowie,
Pobiedziskach i Jerzykowie.
Zbudowane w czasach zaborów linie kolejowe spowodowały zanik dawnych traktów
handlowych wiodących przez
Puszczę i pośrednio obniżyły atrakcyjność rolniczą
terenów wewnątrz lasów.
Z drugiej strony, zwłaszcza
Wielkopolsce
ie
lin
oś
na terenach odległych od
Największy w
G
ej
urowan
Jakuba w M
rzek, sprzyjały wywozowi
Jarmark św.
drewna.
W drugiej połowie XIX w.
władze
pruskie
zaprowadzając planową gospodarkę
leśną utworzyły nadleśnictwo
państwowe
Zielonka
w miejscowości o tej właśnie nazwie, w skład któreArboretum leśne
w Zielonce
go wchodziły lasy pomiędzy
Dąbrówką Kościelną a Pławnem. Można wysnuć przypuszczenie, że nazwą śródleśnej wsi z czasem zaczęto nazywać cały kompleks leśny.
Aktualnie, we wsi Zielonka – umownym „sercu” Puszczy – funkcjonuje Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego
z Poznania wraz z bursą studencką oraz arboretum leśne. Duży
parking z infrastrukturą turystyczną często gości grupy turystów, którzy
w tym miejscu upatrują idealny punkt wypadowy na tereny Puszczy.
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Na obrzeżach Puszczy
w Bednarach przed
II wojną światową funkcjonowało polskie lotnisko polowe. W czasie
okupacji Niemcy budowali
duże lotnisko z betonowymi pasami startowymi.
Po wojnie, do lat 90-tych
było ono lotniskiem zapaopolski efa Wielk
sowym, między innymi 7-go
Zielona Str
n
lo
ie ka
Puszcza Z
pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego z Powidza.
Na terenie lotniska Bednary
w sierpniu 2000 r. funkcjonowało miasteczko Światowego Zlotu
Harcerstwa Polskiego „Gniezno 2000” goszcząc prawie 10 tys.
harcerzy. Co roku odbywa się na nim AGRO SHOW czyli
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Obecnie działa na nim stworzony przez Test & Training Safety Centre
kompleks treningowy dla kierowców. Jest ono też lotniskiem Aeroklubu
Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej, szkolą się na nim piloci samolotowi,
szybowcowi i balonowi.

„NIE BYŁO NAS, BYŁ LAS...„ • Dzieje Puszczy Zielonka z zarysie

Nazwa „Puszcza Zielonka” zaczęła na dobre funkcjonować
w nazewnictwie przed II wojną światową. Nie jest ona zatem
ugruntowana historycznie i geograficznie. Jako „Puszczę Zielonka” określa się duży kompleks leśny położony na północny-wschód od Poznania. Nazwa funkcjonuje zapewne ze względu
na zajmowany obszar, a nie na charakter lasów, gdyż one – tak
jak zdecydowana większość lasów Polski i Europy – dawno już
straciły cechy puszczy.

Wśród lasów znajduje się wieś Dąbrówka Kościelna z Sanktuarium Maryjnym, do którego od czasów „potopu szwedzkiego” spieszą pielgrzymki.
Według legendy wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdujący się
w kapliczce na dębie przy drodze do Kiszkowa, przez wiele dni świecił
„niebieskim blaskiem”, a przybywający na wieść o tym pielgrzymi zaczęli
doznawać łask, w tym wielu cudownych uzdrowień – i tak rozpoczął się
ruch pielgrzymkowy do tego miejsca. Świadectwa doznanych łask zaczęto
zbierać od 1686 r.

.......
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Sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej

Miejsce
to przechodziło różne
koleje losu, stało tu kilka kolejnych
drewnianych kościołów, które były trawione przez
pożary. Przeniesiony do kościoła cudowny obraz spłonął wraz
z drewnianą świątynią w 1774 r. Dąb związany z kultem Maryjnym w czasie okupacji ścięli hitlerowcy.
Istniejący kościół jest murowany, a obraz to kopia wykonana przez Leona Torwirta w 1956 r. Największe uroczystości w Sanktuarium mają
miejsce przy okazji odpustów: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
i Narodzenia NMP (8 września, przenoszony najczęściej na niedzielę po
8 września).
Tragiczną kartę w najnowszych dziejach Puszczy stanowi pożar w okolicy Dziewiczej Góry, który w sierpniu 1992 r. strawił 250 ha lasu. Pamiątką tego jest głaz-pomnik stojący nieopodal młodego lasu posadzonego
na pogorzelisku. Po tym wydarzeniu na szczycie Dziewiczej Góry
w 2005 r. Nadleśnictwo Łopuchówko wybudowało przeciwpożarową wieżę obserwacyjną. Służy ona także turystom jako punkt widokowy.
Z najnowszej historii należy odnotować fakt utworzenia na obszarze Puszczy w 1993 r. Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, którego powierzchnia po korekcie granic przeprowadzonej w 2004 r. wynosi 11 999,61 ha.
Jego otulina ma 10 969,47 ha.
W roku 2000 gminy Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz utworzyły Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, który zajmuje się między innymi kanalizacją terenu Puszczy Zielonka
i okolic oraz rozwojem infrastruktury turystycznej i promocją tego obszaru.
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CO NIECO Z GEOGRAFII
PUSZCZAŃSKICH OSTĘPÓW
Puszcza Zielonka to wbrew pozorom obszar dość trudny do jednoznacznego określenia granic przestrzennych, a tym samym cech środowiska geograficznego. Najogólniej opisuje się go podając nazwy większych miejscowości na jej obrzeżach; Poznania, Murowanej Gośliny, Skoków (choć można
by optować raczej za Sławą Wielkopolską jako miejscowością graniczną),
Kiszkowa, Pobiedzisk. Często, zgodnie z kojarzeniem słowa „puszcza” jako
rozległego lasu, pojęcie Puszcza Zielonka zawężane jest do zwartego kompleksu leśnego osiągającego pomiędzy okolicami Bolechowa i Turostówka
szerokość około 13 km i podobną rozciągłość z północy na południe. Las
od skraju Czerwonaka (w pobliżu Dziewiczej Góry) w kierunku Rejowca,
to w linii prostej niemal 20 km.
Zasięgiem i siłą oddziaływania turystycznego Puszcza Zielonka zdecydowanie wykracza poza kompleks leśny i zarys określony miejscowościami.
Pod względem geograficznym to zachodnia część Pojezierza Gnieźnieńskiego, leżąca na wschód od doliny Warty. Obszar ten został ukształtowany
w okresie ostatniego zlodowacenia – bałtyckiego. Zatrzymanie się czoła
lądolodu znane jako stadiał poznański zaowocowało uformowaniem równoleżnikowego pasma wzniesień w południowej części obszaru Puszczy

„NIE BYŁO NAS, BYŁ LAS...„ • Co nieco z geografii puszczańskich ostępów

WŁODZIMIERZ BUCZYŃSKI

Rzeka Trojanka w okolicach Murowanej Gośliny

.......
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Zielonka, określanych jako środkowopoznańska morena czołowa. Jego kulminacją jest Dziewicza Góra – 143 (według innych
źródeł nawet 145) m n.p.m.
w sąsiedztwie Czerwonaka.
Od kilku lat jest ona znakomicie
identyfikowalna w krajobrazie
dzięki posadowionej na niej
wieży – dostrzegalni przeciwpożarowej, którą turyści użyt-

Dostrzegalnia przci
wpożarowa
na Dziewiczej Górze

kują jako widokową.
Na południe od tego pasa moren rozciągają się piaszczyste
sandry z tkwiącymi w nich tu
i ówdzie kemami (wzgórzami),
a na północ, miejscami pagórkowata wysoczyzna morenowa.
W jej obrębie krajobraz nabiera

Jezioro Kamińsko

niewątpliwego uroku, tam gdzie
jest ona rozcięta rynnami polodowcowymi. Te wąskie, kręte,
wcięte formy z jeziorami w najniżej położonych częściach dynamizują go. Największa z nich,
z dużymi i maleńkimi jeziorami,
łączy Murowaną Goślinę i PobieWarta
dziska. Podobnie ma się sprawa
w odniesieniu do dolinek rzek
i strumyków wewnątrz lasów,
zwłaszcza Goślinki zwanej też w zależności
od odcinka Trojanką. Na obrzeżach Puszczy Zielonka są, mające różny charakter, od wąskich i głęboko wciętych po dość płaskie, odcinki dolin Warty,
Głównej, Małej Wełny. Niektórzy są skłonni zaliczyć do rzek puszczańskich
także Cybinę.
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SEKRETNE ŻYCIE
PUSZCZY ZIELONKA
ZIELONE TEMATY • Sekretne życie Puszczy Zielonka

BARTOSZ KRĄKOWSKI

ZIMA
(grudzień, styczeń, luty) to czas, w którym najrzadziej zapuszczamy się
w leśne ostępy Puszczy Zielonka. Powodów jest wiele, niska temperatura,
śnieg utrudniający dojazd do samej Puszczy, a czasem wręcz uniemożliwiający poruszanie się po szlakach. Jednak w słoneczny, bezwietrzny dzień,
najlepiej po świeżych opadach śniegu, lub mgle powodującej szadź, warto
wybrać się na taki spacer. Niesamowite wrażenia estetyczne i krajobrazowe
gwarantowane! Oprócz podziwiania ośnieżonych drzew możemy poćwiczyć rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt. Chodząc po szlakach spotkamy najwięcej śladów danieli i ich samych, ponieważ w Puszczy dominują
liczebnością wśród jeleniowatych.
DANIEL – najpopularniejsze zwierzę Puszczy Zielonka!
•

pomimo dość ciężkiej budowy świetnie skacze i potrafi bez trudu pokonywać przeszkody, nawet dwumetrowej wysokości,

Daniel

16

.......

w okresie rui byk wydaje chrapliwy głos podobny do beczenia,

•

łania nosi płód przez 32 tygodnie. W czerwcu lub na początku lipca
wydaje na świat jedno lub dwa cielęta. Matka karmi je do grudnia.
Zdolność rozmnażania się daniel osiąga w drugim roku życia. Łania
podobnie jak łania jelenia
zjada łożysko porodowe,
aby nie zostawić śladów
swojej obecności ze względu na bezpieczeństwo
cielaka. Przed porodem
odłącza się od chmary i rodzi młode w samotności,

•

jest roślinożerny, żywi
się głównie trawą, liśćmi, ziołami i zbożem,
w mniejszym stopniu pęZdarza się, że daniel podczas
biegu skacze
dami drzew i krzewów,
od razu na cztery nogi
ponadto korą drzew liściastych. Zjada też żołędzie, brukiew i kasztany, a także grzyby.

•

żeruje przeważnie w nocy, ale także w dzień, we wczesnych godzinach
popołudniowych. Stare łopatacze żyjące samotnie w lecie wychodzą
na żer tylko w nocy,

•

zimą, daniele zmieniają ubarwienie z letniego rudawobrązowego
w białe plamki na brunatne, znacznie ciemniejsze od jeleni i saren,

•

rozpoznawanie ich tropów może jednak przysporzyć wiele trudności,
zwłaszcza osobom niedoświadczonym. Tropy danieli bowiem łatwo
można pomylić z jeleniami i sarnami. Doświadczony tropiciel jednak
jest wstanie po tropach rozpoznać nie tylko gatunek zwierzęcia ale
także, wiek, płeć, a nawet… czy łania jest w ciąży.
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•

W grudniu i na początku stycznia dziki mają swój okres godowy zwany
w gwarze łowieckiej huczką. Zbierają się wtedy w duże stada – watahy
liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników. Coraz częściej jednak
zdarza się, że dziki przystępują do rozrodu w innych porach roku. Jest to
najprawdopodobniej spowodowane łagodniejszymi zimami i coraz większymi plantacjami kukurydzy, która stanowi obecnie ich główne i łatwo
osiągalne źródło pokarmu.

.......
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W związku
z tym, chodząc po lesie
(najczęściej w końcu lutego i w marcu)
możemy spodziewać się loch prowadzących małe,
w gwarze łowieckiej nazywanych pasiakami. Z innych zwierząt
możemy spotkać lisy, kuny leśne, wiewiórki, a czasem jenoty. Te ostatnie,
w mroźne i śnieżne dni zapadają w krótki sen zimowy. Wykorzystują do
tego swoje nory, zajmują także nory lisów i borsuków, a nawet wykroty
drzew.
W czasie zimy, oprócz ssaków w Puszczy Zielonka, możemy spotkać zimujące u nas ptaki. Najbardziej znane i łatwe do rozpoznania są dzięcioły,
a wśród nich nasz najpospolitszy dzięcioł duży. Idąc szlakiem możemy
je zobaczyć przelatujące z drzewa na drzewo, lub częściej je usłyszeć,
kiedy to ostukują pnie i konary w poszukiwaniu owadów zimujących
w spękaniach kory. Zimą dzięcioły żywią się także nasionami sosen, świerków i modrzewi. Wyciągnięcie nasion z zamarzniętych szyszek nie jest
łatwe. Najpierw ptak musi taką szyszkę oderwać od gałązki, a następnie
przenieść w odpowiednie miejsce zwane kuźnią. Kuźnie dzięcioła znajdują
się w rozwidleniach gałęzi lub spękanych korach grubych drzew np. lip lub
dębów. Kuźnie wykorzystywane są przez dłuższy czas i pod takim drzewem można w efekcie znaleźć sporo rozłupanych szyszek.
Oprócz dzięciołów dużych możemy spotkać także nasze największe dzięcioły czarne oraz dzięcioły średnie. Dużo rzadziej możemy zobaczyć
dzięcioły zielone – te ptaki głównie odżywiają się mrówkami i nawet zimą
przekopują się przez warstwy śniegu, aby dostać się do mrowiska.
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Zimą możemy spotkać także wiele ptaków wróblowatych. Najczęściej zobaczymy sikory bogatkę i modraszkę. Poza nimi w Puszczy
Zielonka występują jeszcze sosnówka, czubatka, uboga i czarnogłówka.
Jeśli zobaczymy ptaka schodzącego głową w dół po pniu drzewa
możemy być pewni, że widzieliśmy kowalika. Oprócz tej umiejętności
kowalik potrafi jeszcze zalepiać otwory dziupli i dostosowywać je do wielkości własnego ciała.
Sójka to kolejny gatunek, który możemy spotkać na zimowym szlaku
w Puszczy. W tym czasie ptaki te odżywiają się żołędziami schowanymi
w swoich spiżarniach. O części z nich jednak nie pamiętają i przez to
przyczyniają się do rozsiewania nasion. Przy zabudowaniach i na granicy
lasu możemy spotkać jeszcze sroki
i kruki, nasze największe ptaki wróblowate.
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Z ptaków drapieżnych zostających u nas na zimę możemy spotkać myszołowy zwyczajne i włochate, siedzące na pojedynczych drzewach lub krzewach, wypatrujące zdobyczy. W pobliżu osiedli ludzkich jest też szansa na
spotkanie jastrzębia lub krogulca. Obserwacje tych dwóch gatunków trwają
zazwyczaj kilka sekund, kiedy to widzimy je jak gonią inne ptaki. Krogulce
w swoim pościgu za wróblem lub sikorką potrafią przelecieć tuż nad głową
przechodzącego człowieka.

Sikora modra
Artyzm zimy

WIOSNA
(marzec, kwiecień, maj) w leśnym kalendarzu to pora kolorów, zapachów
i przede wszystkim odgłosów ptaków! Kakofonia szczebiotów, pisków, treli

.......
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Łany kokoryczy w Annowie

i gwizdów zaczyna się w marcu, a nawet
wcześniej i z każdym wiosennym dniem
przybiera na sile. Jest to powiązane z tym, że coraz więcej gatunków ptaków wraca do nas z zimowisk. Pierwsze zaczynają
śpiewać te, które zimowały.
Charakterystyczny dwusylabowy głos bogatki jest jednym z pierwszych
i najpospolitszych głosów wiosennych. Bardzo chętnie zasiedla budki lęgowe rozwieszane w lesie.
Należy do bardzo odważnych ptaków i mimo wielkości zbliżonej do wróbla
potrafi zaatakować nawet człowieka w obronie swojego gniazda. Innym
ciekawym mieszkańcem podmokłych części Puszczy jest nasz najwyższy
ptak – żuraw. Przylatuje do nas już na początku marca i zaczyna swoje
toki. Jego głos zwany klangorem
jest znany chyba wszystkim miłośnikom leśnych spacerów.

Przylaszczka pospolita
- jeden z dowodów wiosny
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Warto spróbować podpatrzeć jego
tańce godowe - wystarczy wolno
i bardzo cicho poruszać się po szlaku. W czasie wędrówek po Puszczy
Zielonka warto zajrzeć nad jej
jeziora i stawy. Praktycznie na
każdym z nich możemy spotkać
pływającego czarnego ptaka
z białym „czółkiem”. Jest to łyska,
często mylnie uważana za kaczkę.

.......

Dostojny krok żurawia

Dużo rzadsza i trudniejsza do zaobserwowania jest mniejsza „kuzynka” łyski – kokoszka zwana czasami kurką
wodną. Ma ona czerwoną płytkę rogową i dziób z żółtą końcówką. Innym
dość pospolitym ptakiem wodnym, którego możemy spotkać prawie na każdym większym jeziorze w Puszczy jest perkoz dwuczuby. Śpiew perkozów
nie należy do najmilszych dla ludzkiego ucha, ale za to ich taniec godowy to
prawdziwy balet na wodzie. Nad jeziorami i stawami o większej powierzchni trzcinowisk można usłyszeć charakterystyczne buczenie bąka. Jego głos
jest podobny do dźwięku, jaki powstaje przy dmuchaniu w pustą butelkę
i słyszany jest z dużej odległości. Jego doskonale kamuflujące ubarwienie
czyni go praktycznie niewidzialnym w łanach trzcin. Przy bardzo dużym
szczęściu, o zmroku można zobaczyć „czaplą” sylwetkę ptaka przelatującą
nad szuwarami.
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Wiosną, w czasie kiedy ptaki
ustalają granice swoich rewirów, dochodzi między łyskami do bardzo efektownych
walk. Najpierw przeciwnicy
pływają naprzeciwko siebie
z wyprostowaną szyją, stroszą
pióra i unoszą skrzydła. Kiedy te postawy nie odstraszą
współzawodnika, dochodzi do
bezpośredniej
konfrontacji.
Używają wtedy dziobów,
skrzydeł i dają sobie nawzajem solidne kopniaki.

Słonka jest wielkości gołębia z bardzo długim dziobem i tak
samo jak bąk z bardzo dobrze maskującym ubarwieniem upodabniającym ją do ściółki leśnej. Głos słonki nazywany jest chrapaniem i zakończony jest cichym gwizdem. Samiec po zachodzie słońca wydaje ten dźwięk, latając powyżej koron drzew nad
swoim rewirem.
Innym ciekawym ptakiem, którego możemy praktycznie zobaczyć tylko
w czasie odbywanego w porze godowej lotu tokowego jest słonka.
Wczesną wiosną spostrzegawcza osoba patrząca pod nogi w czasie
leśnych spacerów ma szansę znalezienia poroża jeleni lub danieli tzw. zrzutów. Im starszy byk tym wcześniej zrzuca poroże, młode noszą je nawet

.......
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„Wiosna, ejże ty…”

Przykładowy opis wieńca jelenia to „szesnastak nieregularny,
jednostronnie koronny” – rozszyfrowanie tego zapisu pozostawiam zainteresowanym :)
do maja. Poroże jelenia nazywamy wieńcem i składa się z dwóch tyk.
Tyki osadzone są na możdżeniach. W zależności od wieku i kondycji fizycznej mają różną liczbę odnóg. Prawidłowo rozwinięta tyka u dorosłego
byka posiada oczniak - odnogę pierwszą od dołu, tuż nad nim nieco mniejszy nadoczniak, potem opierak i finalnie zakończona jest koroną. Poroże
daniela to łopaty i jest mniejsze od wieńca jelenia. Tyka daniela zbudowana jest z oczniaka, opieraka, bardzo rzadko nadoczniaka, spłaszczenia
nazywanego łopatą, które z tyłu zakończone jest sękami, a największy
z nich znajdujący się na dole to ostroga.
Borsuk to czyścioch, wokół jego nory jest porządek, nie ma
resztek jedzenia. W odległości kilkunastu metrów znajduje się
toaleta. Lis jest jego przeciwieństwem – przed wejściem do jego
nory możemy znaleźć pióra, kości, resztki skóry i sierść. Czasami
zdarza się tak, że oba gatunki mieszkają koło siebie – używają
wtedy osobnych wejść.
W czasie wędrówek po lesie warto także zwracać uwagę na nory.
Ich mieszkańcami najczęściej są lisy lub borsuki.
Koniec maja to czas kiedy małe liski zaczynają odkrywać świat. Są
wtedy bardzo ciekawskie i stosunkowo mało płochliwe. Dają się podejść
na kilkanaście metrów, a spłoszone szybko chowają się z powrotem do
nory. Może zdarzyć się tak, że to nasze spotkanie będzie ich pierwszym
kontaktem z człowiekiem.
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(czerwiec, lipiec, sierpień) Na początku czerwca możemy jeszcze usłyszeć
pieśni ptaków, zwłaszcza tych, które późno przylatują do Polski, lub mają
po 2-3 lęgi w ciągu roku. W Puszczy możemy spotkać jedynego ptaka w naszym kraju, który jest pasożytem gniazdowym. Mowa oczywiście o wszystkim znanej ze słyszenia kukułce.
Kukułka w locie przypomina trochę krogulca. Kiedy siedzi na
gałęzi ma często lekko opuszczone skrzydła i rozpostarty ogon.
Możemy spotkać dwie odmiany barwne. Kukułka podrzuca swoje jajka wielu gatunkom ptaków. W zależności od środowiska
wybiera gniazda tych najpospolitszych. „Ofiarami” kukułek padają najczęściej piecuszki, pokrzewki, trzcinniczki, trzciniaki,
pliszki, rudziki. Zanim samica kukułki podrzuci jajko do danego
gniazda, obserwuje je przez dłuższy czas. Zniesienie musi być
dokonane w odpowiednim czasie. Nie za późno, tak aby młoda kukułka wykluła się jako pierwsza. Samica składając własne
jajo zabiera jedno w zamian po to, aby liczba jaj się zgadzała.
Po wykluciu, młoda kukułka wyrzuca z gniazda pozostałe jaja lub
wyklute już pisklęta eliminując sobie konkurencję do pokarmu.
Kiedy urośnie, sama instynktownie wie jak i kiedy podjąć wędrówkę na swoje tradycyjne zimowiska mimo jakiegokolwiek braku
kontaktu z innymi przedstawicielami swojego gatunku.
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LATO

Innym ciekawym ptakiem jakiego możemy spotkać na szlaku latem jest
siniak. Należy on do rodziny
gołębi, jest nieco mniejszy od
pospolitego grzywacza, nie ma
białych plam na bokach szyi
i białych pasków na skrzydłach.
Zamieszkuje on głównie te
miejsca Puszczy, gdzie występują stare drzewostany z odpowiednio wielkimi dziuplami.
Najczęściej zasiedla dziuple
po dzięciołach czarnych. Rzadszym i zarazem najmniejszym
przedstawicielem naszych goLetni pejzaż
łębi, którego możemy spotkać
bardziej na obrzeżach lasów
jest turkawka.

.......
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Turkawka - ten mały, kolorowy gołąbek podejmuje dalekie wędrówki na zimowiska i leci aż na południe Sahary.
Wędrując po szlakach przez tereny otwarte, takie jak nieużytki lub większe
zręby, możemy zobaczyć i usłyszeć naszego „leśnego skowronka” – lerkę, zwanego czasami skowronkiem borowym. Śpiewa, latając wysoko nad
koronami drzew lub siedząc na czubku drzew. Niedoświadczony
obserwator może pomylić lerkę ze świergotkiem drzewnym. Świergotek
jest przedstawicielem pliszek, ma bardziej smukłą sylwetkę i dłuższy ogon.
Swój śpiew przeważnie zaczyna siedząc na czubku drzewa, wzbija się
w powietrze i przelatuje na inne miejsce.
Przechodząc
koło
świerków
rosnących przy szlaku możemy
usłyszeć czasami ciche, ale za to
bardzo wysokie piski. Wydaje je
mysikrólik - malutka szara kulka,
trudna do zauważenia, używająca do budowy swojego gniazdka
pajęczych nici.
Koniec maja i początek czerwca
to okres rodzenia się małych saren, danieli i jeleni. W tym czaSpotkanie z danielami
sie łanie odłączają się od chmar
ści
dko
nie należy do rza
i samotnie wydają na świat swoje młode. Małe cielaki danieli i jeleni
oraz koźlęta sarny mają ochronne ubarwienie, są jasno rude w białe plamki.
Pamiętajmy, żeby nie dotykać znalezionych w lesie małych saren
i innych zwierząt. Ich matki zostawiły je dlatego, że nas usłyszały
i odbiegły żeby nie narażać ich na niebezpieczeństwo.
Dotykanie może spowodować, że matki poczują inny zapach
i je zostawią lub przyciągnie on drapieżniki. Kiedy zobaczymy
koźlę powinniśmy jak najszybciej oddalić się od tego miejsca
i nie sprawdzać czy żyje lub się rusza, bo bezruch to jego jedyny
sposób obrony. To samo dotyczy ptaków.
Często np. znajdowane i zabierane są pisklęta puszczyków. Sowy
te wcześnie opuszczają gniazdo i zdarza im się spaść z drzewa,
ale potrafią używając dzioba i pazurów wspiąć się z powrotem.
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Jesienią liście się mienią ...- na Trakcie Bednarskim

JESIEŃ
(wrzesień, październik, listopad) Jesienią, w czasie wieczornych spacerów
z pewnością usłyszymy znane, charakterystyczne huczenie wykorzystywane w wielu filmach. Jest to głos naszej najpospolitszej sowy – puszczyka.
Można go spotkać w całej Puszczy. Jesienią puszczyki zajmują swoje rewiry lęgowe i ich aktywność w tym okresie jest największa.
Puszczyk gnieździ się w dziuplach lub odpowiednio dużych
skrzynkach lęgowych. Żywi się gryzoniami i małymi ptakami. Jak
wszystkie sowy puszczyk zwraca niestrawione resztki pokarmu
tj. kości, sierść, pióra w postaci wypluwek. Takie wypluwki to bardzo cenne źródło informacji nie tylko dla ornitologów, ale także
dla osób zajmujących się badaniem gryzoni. Na podstawie kości
i zębów można rozróżnić poszczególne gatunki myszy, norników
itp. i przez to stwierdzić ich występowanie na danym terenie.
Wczesną jesienią na zbiornikach wodnych możemy spotkać jeszcze stadka
rodzinne łabędzi niemych. Czasami wśród młodych szarobrązowych ptaków zdarzają się jasnokremowe. Takie osobniki należą do odmiany barwnej immutabilis zwanej potocznie odmianą polską. Dorosłe osobniki można odróżnić od formy zwyczajnej po kolorze dzioba i nóg, które są dużo

.......

25

ZIELONE TEMATY • Sekretne życie Puszczy Zielonka

jaśniejsze od pozostałych. Młode łabędzie osiągają zdolność lotu dopiero
po około 4-5 miesiącach.
Wędrując w pogodny jesienny dzień, a takie wybieramy najczęściej
na spacery, możemy jeszcze usłyszeć śpiew strzyżyka. Jest to
malutki szarobrunatny ptak z krótkim zadartym
ogonem. Trudno go dostrzec
gdyż bardzo dobrze chowa się wśród roślin. Kiedy
przelatuje z jednej kępy roślin do drugiej nisko nad ziemią,
bardziej
przypomina
dużą ćmę niż ptaka. Strzyżyk
słynie także z budowy kilku
gniazd, jedno z nich wykorzystuje jako lęgowe, a pozostałe jako
noclegownie. Jesień to okres migracji ptaków na zimowiska. MożeKlucz odla
my
wtedy spotkać duże stada czytujących g
ęsi
ży lub dzwońców. W czasie jesieni
niektóre gatunki żerują wspólnie,
i tak w jednej grupce możemy zobaczyć różne gatunki sikor, zięby,
kowaliki, pełzacze, a wśród nich
nawet dzięciołka. Na niebie pojawiają się klucze ciągnących gęsi.
Druga
połowa
września
i początek października to czas
najbardziej
widowiskowego
i najgłośniejszego spektaklu.
Rykowisko - czyli okres godowy
króla Puszczy Zielonka - jeledź
Szybujący łabę
nia. Jego ryczenie jest słyszalne
z odległości nawet kilku kilometrów. Dorosły byk gromadzi
wokół siebie chmarę łań i broni je przed odbiciem
przez inne samce. Zazwyczaj wokół jednego stadnego byka przebywa kilka
młodszych osobników zwanych chłystami. Do walki dochodzi rzadko i tylko w sytuacji, gdy trafią na siebie dwa równie silne byki. Musimy pamiętać,
że taka walka to dla zwierzęcia zużycie cennej energii oraz niebezpieczeństwo zranienia się. W czasie rykowiska byk prawie nie je i traci w tym krótkim okresie 20-30 % masy swojego ciała. Swoim ryczeniem oznajmia innym
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jeleniom,
że to jego teren i jego
łanie. Możemy po głosie rozróżnić
poszczególne osobniki. Inaczej ryczą byki samotne
poszukujące samic, inaczej byki stadne. Niestety w Puszczy
Zielonka rykowiska są coraz cichsze i mniej intensywne. Spowodowane jest to dużą ilością nieodpowiedzialnych osób odwiedzających Puszczę, chodzących nie tylko po szlakach,
ale po wszystkich możliwych miejscach tj. uprawach, młodnikach czy rezerwatach przyrody.
Na przełomie października i listopada do rozrodu przystępują daniele.
Ich okres godowy nazywamy bekowiskiem. Ma ono podobny przebieg jak
rykowisko jeleni. Dorosły byk łopatacz jeszcze przed bekowiskiem kopie
przednimi badylami (badyle - nogi jeleni i danieli w gwarze łowieckiej) małe
dołki zwane kołyskami. Daniele nie są tak agresywne i tolerują w zasięgu
wzroku chłysty, ale nie dopuszczając ich w pobliże łań. Bekanie daniela
nie jest zbyt donośne i może być słyszalne z odległości kilkuset metrów.
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Zmierzch jesieni

Jesień to okres, w którym sarny zrzucają swoje poroże zwane parostkami. Na prawidłowo rozwiniętej tyce u dorosłego kozła wyróżnić możemy odnogę przednią, tylną i grot. Jeśli kozioł ma tak ukształtowane obie
tyki mówimy, że jest szóstakiem regularnym. Kiedy parostki mają tylko
2 odnogi wtedy jest widłakiem. Młode koziołki o prostych nierozwidlonych
parostkach to szpicaki, natomiast dorosłe to szydlarze.
CHODZĄC PO LESIE MIEJMY ŚWIADOMOŚĆ,
ŻE NIE JESTEŚMY W NIM SAMI
I CAŁY CZAS KTOŚ NAS BACZNIE OBSERWUJE :)

.......
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TOMASZ BERNAT

DOSTĘPNOŚĆ LASÓW
Lasy w Polsce są dla społeczeństwa ogólnie dostępne. Wyjątkami od tej
zasady są powierzchnie objęte stałym zakazem wstępu tj: uprawy leśne do
4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją. Zarządca
lasu ma prawo w szczególnych okolicznościach wprowadzić czasowy zakaz
wstępu do lasu, np. z powodu wyjątkowo dużego zagrożenia pożarowego.
Czasowym zakazem wstępu objęte są także powierzchnie, na których aktualnie wykonuje się prace leśne, w szczególności prace związane z pozyskaniem drewna, występują tam zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia.
Właściciel lasu prywatnego ma prawo zakazać wstępu do swego lasu. Ruch
pojazdów silnikowych, zaprzęgowych, motocykli, quadów i motorowerów
w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami
leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami
dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój pojazdów
dozwolony jest wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Na szlakach pieszych do tej pory udało się zachować dziewiczy charakter terenu
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PODZIAŁ PRZESTRZENNY LASU
Spacerując po lasach na pewno
zauważyliście, że drogi i ścieżki
leśne są czasem kręte i różnej szerokości, a czasem idealnie proste
i równej szerokości. Lasy są dla
lepszej orientacji i wprowadzenia
ładu
przestrzennego
podzielone na tzw. oddziały.
Linie podziału to linie gospodarcze przebiegające najczęściej ze
wschodu na zachód i linie oddziałowe prowadzące z południa na
północ. W miejscach przecięcia
Słupek oddziałowy
się linii ze sobą lub linii z głównymi
drogami ustawione są słupki oddziałowe, najczęściej granitowe o kwadratowym
przekroju o wysokości do 0,5 m. Słupki te zawsze stoją w północno-wschodniej części skrzyżowania. Łatwo zatem po tym wyznaczyć kierunek północny
w lesie. Na słupkach widnieją także numery oddziałów.

Oddział 52

Oddział 60

52

51

60

59
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Zabrania się w lasach i w odległości do 100 m od lasu rozniecania ognia
poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

Oddział 51
Oddział 59

Linie podziału powierzchniowego

UWAGA ! Jeśli słupek mamy przed sobą to dane, które odczytujemy dotyczą terenu za naszymi plecami. Najmiejsza liczba
na słupku jest od strony północno-wschodniej.

.......
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Gdy jednak nie mamy w pobliżu tak jasnych oznaczeń kierunków świata możemy spróbować oznaczyć kierunek sami wiedząc na przykład, że drzewa
zawsze są bardziej porośnięte mchem od strony północnej, gdzie przez
większość dnia nie dociera bezpośrednio światło słoneczne. Jak też, że
w lesie na nizinach większość drzew jest pochylonych na wschód, gdyż
w Polsce dominują w ciągu roku zachodnie wiatry.

CZY DRZEWA W LESIE SĄ POLICZONE?
Wydaje się, że to niemożliwe, aby policzyć wszystkie drzewa w lesie.
A jednak leśnicy mają sposoby na to, aby to zrobić. Zakładając, że w momencie sadzenia drzewek na uprawie leśnej jest ich tam około 8 tysięcy
na hektar, a po 100 latach jest ich tam około 300 sztuk, to średnio co roku
ubywa 77 drzew na hektar. Kalkulacja niby prosta – w lesie 50-letnim powinno być 4150 sztuk na hektar (8000 – 50x77). Lecz w przyrodzie nic nie
jest takie proste, bowiem konkurencja między drzewami o wodę i składniki pokarmowe z gleby oraz o światło słoneczne jest największa w fazie
młodnika, tyczkowiny i drągowiny. Do wieku 50 lat z różnych przyczyn
pozostaje średnio 1000-2000 sztuk w zależności od gatunku. Przyczyny
„ubywania” drzew mogą być różne: naturalne, związane z konkurencją
między drzewami, będące wynikiem uszkodzeń z przyczyn abiotycznych
(np. mróz, silny wiatr), biotycznych (np. szkody od gryzoni, owadów, zwierzyny łownej, szkodliwych grzybów), ale też wynikające z gospodarki leśnej. Leśnicy wykonują zabiegi hodowlane w lasach wyprzedzając nieco
proces „wydzielania się” drzew dla uzyskania lepszych jakościowo i zdrowotnie drzewostanów zachowując jednocześnie możliwie największą
różnorodność biologiczną. Zabiegi te noszą nazwę czyszczeń wczesnych
i późnych oraz trzebieży wczesnych i późnych. Gdy drzewostan staje się już
dojrzały do użytkowania rębnego (80-140 lat w zależności od gatunku) jest
już bardzo dokładnie mierzony i liczony, aby określić jego przydatność
dla przemysłu drzewnego. Ogólnie
można powiedzieć, że określa się ile
i jakiego drewna pozyska się na potrzeby budowy domów, ile na produkcję mebli, podłóg, papieru, a ile
zostanie użyte do ogrzania mieszkań. To, co pozostanie (gałęzie,
igliwie, pniaki) ulegnie rozkładowi
w lesie i jako materia organiczna zasili kolejne pokolenie drzew.
u ptaka
Dziewicza Góra z lot
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BUDOWA
WARSTWOWA LASU
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Runo leśne (na zdjęciu kwitnące zawilce gajowe) wygląda najpiękniej wczesną wiosną

W lesie wyróżniamy cztery warstwy:
• ściółka, składająca się z martwej materii: opadłych liści, kory, martwych
owadów i zwierząt,
• runo leśne, najniżej położona warstwa roślin zielnych o niezdrewniałych pędach: trawy, mchy, porosty, grzyby, ale też krzewinki, maliny,
jeżyny i borówki. W tej warstwie występują też młodociane drzewa
do wysokości 0,5 m,
• podszyt,
warstwa
krzewów leśnych powyżej 0,5m
wysokości takich gatunków
jak: czeremcha amerykańska, jarząb pospolity, głóg,
leszczyna i wiele innych.
W tej warstwie występują także drzewa gatunków
głównych, lecz nie sięgające
warstwy koron drzewostanu,
• korony drzew: najwyżej
położona warstwa lasu złoImponujące korony sosen
żona z drzew gatunków
w najwyższej warstwie lasu
głównych: w Polsce najczęściej sosny, dęby, świerki,
modrzewie, brzozy, olchy, buki, rzadziej jesiony, graby, jodły, klony
i wiązy.

.......

31

ZIELONE TEMATY • Z elementarza leśnika-pasjonata

OBIEG MATERII W LESIE
Wielu z nas zamiata lub grabi jesienią liście przy domu lub na działce, ale ilu
z nas zastanawiało się, jak wyglądałby las, gdyby corocznie spadające z drzew
liście się nie rozkładały? Jak ważną rolę spełniają w lesie organizmy, które
są odpowiedzialne za rozkład materii organicznej (liści, obumarłych drzew
i krzewów, martwych zwierząt)? Materia ta jest redukowana do postaci
związków przyswajalnych przez rośliny dla ich rozwoju. Rośliny jednocześnie asymilując dwutlenek węgla produkują tlen dla świata zwierząt - stanowią także pokarm. Obieg wody w przyrodzie wygląda pokrótce tak: jest
pobierana przez rośliny z gleby, częściowo wykorzystywana do budowy
roślin, a w większości odparowywana tworzy następnie opady (rosa, mgły,
chmury). Spadające deszcze zasilają glebę, ale też część spływa po powierzchni rzekami do jezior i mórz, skąd odparowuje i znowu powstają
chmury i opady itd. itd.

CHOROBY DRZEW LEŚNYCH
Przez cały rok lasy są bacznie obserwowane przez leśników pod kątem występowania w nich rozmaitych szkód. Wszelkie objawy chorobowe uwidaczniające się w postaci zamierania drzew, zmian barwy ulistnienia, ubytku aparatu
asymilacyjnego (przerzedzanie się koron drzew) są wnikliwie oceniane pod
względem przyczyn powstania. Uszkodzenia w drzewostanach mogą mieć
bardzo różne przyczyny, ogólnie podzielone na abiotyczne i biotyczne.
Abiotyczne to: zakłócenia stosunków wodnych (susze, powodzie), niskie
i wysokie temperatury, wiatr, śnieg, grad, pożary zanieczyszczenia powietrza. Biotyczne to pochodzące od szkodliwych grzybów (opieńka miodowa,
huby, osutki, rdze igieł, skrętaki,
raki, zgorzele, pomory czy choroby naczyniowe), owadów (ponad
100 gatunków, m in.: barczatka
sosnówka, brudnica mniszka, boreczniki, cetyńce, chrabąszcze,
kornik drukarz, krobik modrzewiowiec, mszyce, ochojniki, ogłodki,
osnuje, poproch cetyniak, smoliki, skośniki, szeliniaki, szrotówek
kasztanowcowiaczek, zawodnice
czy zwójki) i zwierząt kręgowych
(jeleniowate, dziki, gryzonie,
Żółciak siarkowy y,
w tym bóbr, krety i wykarczaki).
twórcz
chorobo
grzyb
- groźny
powoduje brunatną zgniliznę drewna
Z tych obserwacji w październiku
sporządza się kwestionariusze wy-
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OCHRONA PRZYRODY W LASACH
Mamy różne formy ochrony przyrody takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i ochronę gatunkową roślin,
grzybów i zwierząt. Większość tych form występuje w lasach Puszczy
Zielonka. Są one pod specjalnym nadzorem leśników i konserwatora przyrody. Co roku dokonywany jest przegląd wszystkich obiektów ochrony,
sprawdzany jest stan pomników przyrody, rezerwatów, monitoruje się
wszystkie stwierdzone stanowiska chronionych roślin, grzybów i zwierząt
stwierdzając ich rozwój lub ewentualne zagrożenia.
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stępowania chorób, szkód i szkodników. Stała kontrola lasu pod względem
sanitarnym pozwala na szybkie reagowanie i ochronę lasu przy pomocy
różnych zabiegów ochronnych (grodzenia, opryski, korowanie lub wywóz
zasiedlonego drewna). Po pierwszych jesiennych mrozach wykonuje się
w lasach jesienne poszukiwanie szkodników sosny.
Przeszukuje się wtedy ściółkę i wierzchnią warstwę gleby pod koronami
sosen w poszukiwaniu larw i poczwarek szkodników sosny, które zimują
w glebie. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych określa się
corocznie zagrożenie dla lasów i ewentualnie decyduje się o konieczności
oprysków.

REZERWATY PUSZCZY ZIELONKA
•

„Żywiec dziewięciolistny” to rezerwat florystyczny utworzony w 1974
roku, chroniący jedyne w Wielkopolsce stanowisko żywca dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos) – górskiej rośliny charakterystycznej
dla buczyn karpackich. Położony jest w Leśnictwie Boduszewo przy
Jez. Leśnym i zajmuje powierzchnię 10,51 ha.

•

„Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej” to rezerwat
leśny utworzony w 1962 roku chroniący najstarszy w Wielkopolsce,
ponad 200-letni drzewostan sosnowo-modrzewiowy. Największe okazy
dorastają do ponad 42 m wysokości. Znajduje się on w Leśnictwie
Dąbrówka. Ma powierzchnię 6,39 ha.

•

„Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko” to rezerwat
chroniący monumentalny drzewostan dębowo-sosnowy w wieku 200
lat na powierzchni 10,83 ha. Został utworzony w 1962 roku, a znajduje
się w Leśnictwie Dąbrówka przy Trakcie Gnieźnieńskim (Bednarskim)
między Zielonką, a Bednarami.

.......
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•

„Jezioro Pławno” to rezerwat o powierzchni 16,71 ha położony
w Leśnictwie Kamińsko. Został on utworzony w 1978 roku w celu
ochrony rzadkiej roślinności. Składa się z dwóch zbiorników wodnych:
Pławno i Kociołek oraz przyległych terenów podmokłych łąk i olsów.

•

„Jezioro Czarne” to rezerwat o powierzchni 16,70 ha położony
w Leśnictwie Stęszewko. Został on utworzony w 1959 roku w celu
ochrony rzadkich gatunków roślin jezior dystroficznych i torfowisk
przejściowych. Składa się z dwóch jezior: Czarnego Dużego i Czarnego
Małego przedzielonych torfowiskami.

ROŚLINY CHRONIONE W PUSZCZY
ZIELONKA
Wiele gatunków roślin jest chronionych przez prawo ze względu
na rzadkość ich występowania. W Puszczy Zielonka zlokalizowano liczne
stanowiska takich roślin jak: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),
lilia złotogłów (Lilium martagon), pełnik europejski (Trollius europaeus),
storczyki (Orchis), sasanka zwyczajna (Pulsatilla vernalis), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), widłaki (Lycopodium), orlik pospolity (Aquilegia
vulgaris) czy barwinek pospolity (Vinca minor).
Niektóre gatunki, zazwyczaj trochę częściej spotykane, objęte są ochroną
częściową: konwalia majowa (Convallaria majalis), bluszcz pospolity (Hedera helix), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), pierwiosnka lekarska
(Primula officinalis), marzanka wonna (Asperula odorata) czy paprotka zwyczajna
(Polypodium vulgare).
Pamiętać należy też o tym,
że niektóre z grzybów, zarówno
trujących jak i jadalnych, są
pod ochroną.
Wawrzynek w
ilczełyko - rośli
na ozdobna
i bardzo silnie
trująca
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Spośród nich spotkać możemy
takie jak: smardze (Morchella),
szmaciaki gałęziste (Sparassis
crispa) czy sromotniki bezwstydne (Phallus impudicus).

.......

GDY SPOTKASZ ZWIERZĘ W LESIE
zachowuj się szczególnie ostrożnie. Możesz cieszyć oczy widokiem dziko żyjącej zwierzyny, ale zaopatrz się w lornetkę i aparat fotograficzny.
Nie wolno płoszyć zwierzyny i ptactwa, gdyż może to zakłócić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić im wychowanie potomstwa. Las to ich dom,
a my jesteśmy w nim tylko gośćmi! Gdy zauważysz samotne młode zwierzę nie zbliżaj się do niego, gdyż możesz zostawić
w pobliżu swój zapach, co może spowodować, że jego matka do
niego nie wróci. Gdy spotkasz zwierzę ranne lub martwe to także się nie zbliżaj, gdyż może być zakaźnie chore, zgłoś ten fakt
z podaniem gatunku i miejsca odpowiednim służbom: policji, straży
gminnej, leśnictwu, kołu łowieckiemu lub weterynarzowi. Służby te będą
wiedziały jak postępować dalej.
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Najczęściej spotykane zwierzęta w Puszczy Zielonka, to:
daniel (Dama dama)
sarna (Capreolus capreolus)
jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
dzik (Sus scrofa)
lis (Vulpes vulpes)
wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)

Sarna

.......
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Raz, dwa...

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY
Raz w roku, w okresie wiosennym Koła Łowieckie przeprowadzają liczenie zwierzyny w lesie i na polach. Dotyczy to gatunków łownych,
czyli takich, na które się poluje. Istnieją różne metody inwentaryzacji zależne od rodzaju łowiska, gatunków inwentaryzowanej zwierzyny czy pogody: metoda próbnych pędzeń, obserwacji na polach, czy liczenia tropów
zwierzyny po ponowie czyli na świeżym śniegu.
Ocena liczebności i struktury płci zwierzyny jest podstawowym elementem
wiedzy o populacjach zwierząt i ma ogromne znaczenie dla opracowania metod gospodarowania populacjami. Informacje z oceny są podstawą
do ustalenia wielkości odstrzału niezbędnego dla zachowania równowagi
w środowisku.

POLOWANIA
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010
roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania... organizator polowań zbiorowych (dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego), zawiadamia o ich terminach właściwych miejscowo nadleśniczych oraz
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Nadleśnictwa powiadamiają
o terminach zbiorówek poszczególne leśnictwa. Te zaś wywieszają informację na tablicach ogłoszeń. Urzędy zamieszczają kalendarze polowań
na swoich stronach internetowych. Na terminy polowań zwraca się uwagę
przy opiniowaniu decyzji dotyczących organizacji imprez masowych typu
rajdy, zloty czy biegi.
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Zadanie to wykonuje się od listopada do marca przy zalegającej pokrywie
śnieżnej. Karma dzieli się na: objętościową suchą (siano, słoma, liściarka),
objętościową soczystą (okopowe, kapusta, kiszonki), treściwą (ziarna zbóż,
kukurydzy, nasiona drzew). Wykłada się także „drzewa zgryzowe” (sosna,
osika), które są następnie objadane z kory, a w tzw. „lizawkach” wykłada
się sól, co przeciwdziała nadmiernym szkodom w uprawach leśnych i młodnikach.
Ptaki leśne dokarmia się nasionami słonecznika, prosa, owsa. Sikory chętnie pobierają surową słoninę lub wytopiony smalec (bez soli!). Należy unikać dokarmiania ptaków wczesną zimą, zwłaszcza gatunków odlatujących
na zimę np. łabędzi, gdyż mogą nie chcieć odlecieć. Jeżeli zdecydujemy się
dokarmiać ptaki to nie powinniśmy zaprzestawać karmienia do końca zimy
(do czasu zalegania pokrywy śnieżnej) – ptaki przyzwyczajają się do miejsc
karmienia, a gdy pokarmu tam nie będzie – będą cierpiały głód.
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DOKARMIANIE ZWIERZĄT

SKRZYNKI LĘGOWE
Wywieszanie skrzynek lęgowych stosuje się, gdy istnieje niedostatek naturalnych miejsc lęgowych ptactwa (dziuple, gęste zarośla). Ptaki są naturalnymi sprzymierzeńcami człowieka w regulacji ilości szkodników lasu
(przeciwdziałanie wystąpieniu gradacji szkodników owadzich). Budki lęgowe mogą mieć różną konstrukcję, być różnej wielkości i z różną średnicą
otworów dostosowanych do konkretnych grup gatunków. Powinny być zawieszone na wysokości co najmniej 3,5 m nad ziemią, co w pewnym stopniu chroni młode przed drapieżnikami (koty, kuny), otworem na wschód
lub południowy – wschód (ochrona przed nadmiernym słońcem i wiatrem).
Corocznie pod koniec sezonu (listopad, grudzień) budki są czyszczone
i sprawdzane pod względem zasiedlenia.

WIOSENNE PORZĄDKI
Wszyscy potępiamy zaśmiecanie lasów i pól, a jednak ktoś te ogromne ilości śmieci do lasu wywozi. Proceder ten nasila się wczesną wiosną, gdy
właściciele ogródków działkowych robią u siebie porządki, których efekty
lądują w lesie. W tym okresie śmieci są też bardziej widoczne, gdyż przez
zimę leżały pod śniegiem.
Dodatkowo zaczyna się okres budowania, wykańczania i remontowania
domów i wiele odpadów budowlanych trafia do lasu. Czasami sprawcy
zostają ujęci i płacą wysokie kary, lecz świadomość społeczna
zanieczyszczania środowiska jest nadal bardzo niska.

.......
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Owoce dzikiej róży są bogatym źródłem witaminy C

GRZYBOBRANIE
I OWOCOBRANIE
W Puszczy Zielonka, jak we wszystkich lasach Polski zbiór grzybów i owoców leśnych na własne potrzeby jest dozwolony. Musimy jednak stosować
się do przepisów i zasad zbioru, dbając jednocześnie o zdrowie swoje
i bliskich;
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•

nie zbieramy na powierzchniach leśnych, na których obowiązuje
zakaz wstępu,

•

zbieramy tylko te grzyby i owoce, co do których jesteśmy absolutnie
pewni, że są jadalne,

•

nie wolno rozpoznawać trujących grzybów na podstawie ich
gorzkiego smaku, gatunki śmiertelnie trujące mają przeważnie
przyjemny, słodkawy smak,

•

nie należy zbierać grzybów zbyt młodych, ponieważ nie wszystkie
cechy potrzebne do identyfikacji mogą być u nich wykształcone,

•

uważajmy na grzyby blaszkowe – najwięcej gatunków trujących
występuje wśród nich,

•

grzyby należy wykręcać z podłoża, a miejsca po nich przykrywać
mchem lub ściółką zapobiegając wysychaniu grzybni,

.......

grzyby wkładajmy do koszy wiklinowych, nigdy do toreb foliowych,
gdzie na pewno się pokruszą, stracą smak, a niektóre z gatunków
mogą nabrać szkodliwych dla nas właściwości,

•

nie wolno zbierać grzybów, które są pod ochroną prawną, takie jak
np. smardz czy szmaciak gałęzisty,

•

nie niszczymy grzybów niejadalnych i trujących, gdyż mogą być
potrzebne innym organizmom żywym w środowisku leśnym.

Najczęściej zbierane grzyby jadalne: borowik szlachetny (prawdziwek),
borowik brunatny (czarny łepek), koźlarz babka (kozak), maślaki, czubajka
kania (sowa), pieprznik jadalny (kurka), gołąbek wyborny, opieńka miodowa, mleczaj rydz i inne.
Grzyby trujące: muchomory (sromotnikowy, czerwony, zielonawy,
plamisty, jadowity), borowik szatański, krowiak podwinięty (olszówka),
gołąbek wymiotny, mleczaj wełnianka, tęgoskór pospolity, piestrzenica
kasztanowata i inne.
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•

W lesie można również zbierać takie owoce jak: borówki, poziomki pospolite oraz najliczniej występujące jeżyny.
Owoce leśne ze względu na swoje właściwości oraz dużą zawartość witamin mają bardzo duże zastosowanie w medycynie przy
produkcji lekarstw.

Atrakcyjny, ale śmiertelnie niebezpieczny muchomor

.......
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ZAGROŻENIA NA LEŚNYM SPACERZE
Można odnieść wrażenie, że taka forma wypoczynku i spędzania
wolnego czasu jak spacer po lesie nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń.
A jednak! W lesie czyhają na nas komary, meszki, kleszcze, osy i szerszenie, ostre kolce jeżyn, głogów i tarnin czy mniej groźne pokrzywy. Możemy się jednak przed nimi ustrzec nosząc np. ubrania z długimi rękawami
i nogawkami, solidne obuwie, czapkę na głowę. Dodatkowo spryskajmy się
repelentem odstraszającym owady i kleszcze. Spotykając w lesie zwierzęta
zachowujmy się spokojnie i rozsądnie.

ZAGROŻENIA POŻAROWE W LASACH
Pożary lasów to przyczyny bardzo poważnych szkód w lesie i środowisku przyrodniczym. W jednej chwili wszelkie formy życia przestają istnieć
na objętej pożarem powierzchni. Potrzeba później wiele lat, aby las zabliźnił rany i wykształcił cały szereg organizmów i zależności między nimi
do takiego stanu, jaki był przed klęską. Dlatego leśnicy wraz ze strażą pożarną z biegiem lat i rozwoju technologicznego wykształcili system ochrony
przeciwpożarowej lasów. System ten ma przede wszystkim na celu zapobieganie pożarom, a w momencie ich wystąpienia maksymalne skrócenie czasu ich zlokalizowania, dotarcia do nich i ostatecznie ugaszenia. W okresach
zagrożenia pożarowego stosuje się obserwacje z samolotów, dostrzegalni
(Dziewicza Góra) oraz kamer zainstalowanych na wieżach i w momencie
zauważenia pożaru łączność bezprzewodowa pozwala na bardzo szybkie
akcje, kiedy pożar obejmuje jeszcze małą powierzchnię.
Są ustalone cztery stopnie zagrożenia pożarowego:
0-brak zagrożenia, 1 - zagrożenie małe, 2 - zagrożenie
średnie, 3 - zagrożenie duże.
Stopnie te ustala się w okresie zagrożenia pożarowego tj.
od wczesnej wiosny (marzec,
kwiecień) do jesieni (październik, listopad) dwa razy dziennie
na podstawie wilgotności ściółki w lesie.
Najwyższe zagrożenie występuje zazwyczaj wczesną wiosną,
Kamień z napi
kiedy trawy po zimie są już wypożar w Pusz sem upamiętniającym
czy w
(spłonęło 250 sierpniu 1992 r.
suszone, a nowe rośliny jeszcze
ha lasu)
się nie rozwinęły, na drzewach
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CHOINKA NA ŚWIĘTA!
Najbardziej ekologiczne są choinki żywe, prosto z lasu. Oczywiście pozyskane wyłącznie legalnie. Są one produkowane najczęściej w takich
miejscach, gdzie i tak nie mają szansy wyrosnąć na dojrzałe, stare drzewostany np. pod liniami energetycznymi. Są one surowcem odnawialnym,
po zużyciu mogą z powodzeniem i bez szkody dla środowiska stanowić
źródło energii jako opał lub rozdrobnione i kompostowane wrócić do środowiska jako nawozy. Choinki sztuczne są co prawda czasami piękniejsze,
ale ich wyprodukowanie, a zwłaszcza ich utylizowanie jest dla środowiska
ze względu na zanieczyszczenie bardzo szkodliwe. Poza tym nie pachną
tak pięknie jak prawdziwe!
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nie ma zielonych liści, a także latem podczas dłuższych okresów suchych,
gdy w dodatku wieją wiatry, które mogą wzmagać ewentualne pożary.
Aby spowalniać rozprzestrzenianie się pożarów przyziemnych, które najczęściej rozniecane są przez nierozważnych ludzi, przy drogach leśnicy zakładają pasy przeciwpożarowe. W młodszych drzewostanach iglastych polega
to na utrzymywaniu gleby na szerokości 1,5-2 m w tzw. czarnym ugorze.
W ostateczności przy drogach usuwane są wszystkie suche gałęzie.

Powierzchnia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka wynosi
blisko 12 000 ha, z czego ponad 80% to tereny leśne.

.......
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STYCZEŃ
Jeszcze wczoraj słówko od szefa:
„Tomeczku nie jesteś niedźwiedzie
m,
by zimą spać. Zręby do sprzątnię
cia, nowe do pozyskania. Święta
i Nowy Rok już minęły, Pogoń ludzi
, niech wyłożą drzewa zgryzowe
,
bo ci jelenie uprawy zjedzą”. Jak
do dziecka, które wie, że lekcje i
tak
trzeba odrobić. No to do lasu zrzu
cać sadełko po świątecznej wyżerce
:
sprawdzić paśniki czy pełne siana
, zręby czy posprzątane z gałęzi,
a na
nowych czy bezpiecznie pracują.
Sarnę wygonić z ogrodzenia upra
wy,
co ją tam rano Mariusz widział.
No i czy w drzewostanie nasiennym
wszystkie szyszki sosny zerwane.
To takie niesamowite, jak sobie człow
iek uzmysłowi, że takie małe nasionko sosny, które ma zaledwie
3 mm ma w sobie wszystkie podo
bne
informacje genetyczne dla wyr
ośnięcia w tak ogromne drzewo,
i że
w ogóle drzewa, które spotykam
y na co dzień to największe w świe
cie
organizmy żywe. Czuję się ich opie
kunem i to daje mi satysfakcję.

LUTY
Ale mróz!!! Muszę poszukać ciep
lejszego ubrania, bo dzisiaj więc
ej
chodzenia po lesie. Trzeba sprawdz
ić co najmniej 6 km ogrodzeń chro
niących przed zwierzyną. Koło
dwunastej gorąca herbatka, późn
iej
jeszcze rozwiesić karmę dla ptak
ów - one też chcą jeść, a śniegu dużo
...
W dwóch ogrodzeniach dziury,
Przewróciły się na nie drzewa,
Zadzwoniłem do Zakładu Usług Leśn
ych, jeszcze dzisiaj naprawią. W
jednym, w środku był daniel, We czte
rech przez godzinę przez otwartą
siatkę go wypędzaliśmy, a on nie
chciał wyjść! W końcu z nami prze
grał
i się uwolnił. Uff...
Do końca miesiąca dużo drew
na do pozyskania, Fabryki czek
ają
na drewno. Podleśniczy był na zręb
ie. Wszystko OK.

MARZEC
Dni coraz dłuższe, wiosna już blisk
o. Aparat na ramię i do lasu. Coś
w tym jest dziwnego. Co roku na
wiosnę robię dużo zdjęć, jakbym chcia
ł
pożegnać zimę. Zawsze pstrykam
żurawie, daniele, kwitnące leszczyny
,
wawrzynki, przebiśniegi, ale też
śmieci, pogorzeliska po pożarach
,
Jednym słowem WIOSNA ze swoi
mi zaletami i wadami. Jak to w życiu
.
Właściwie w lesie jak to w życiu
: piękno należy podziwiać,
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Leśnic
zy t
- Leśn o także nauc
a Klas
a w A zyciel...
nnowie

KWIECIEŃ
Orka pasów na zrębach. Odebrać
sadzonki ze szkółki, porządnie zadołować, ogrodzić tam gdzie dużo
zwierzyny i... sadzimy pilnie. Najpierw
modrzewie, brzozy i olchy, potem sosny świerki, buki i dęby. Czuję się jak
ojciec, któremu rodzi się kolejny syn.
Nowy las wymaga jak dziecko dużo
pracy i pielęgnacji, ochrony przed
wrogami i chorobami, a jak już go wychowamy to możemy być dumni.
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a to co złe naprawiać. Śmieci
sprzątnąć, a po pożarach drzewa wyciąć i posadzić nowy las
i tyle. W nocy przyszły daniele
i zjadły sobie bratki z doniczek,
a żonka spokojnie pyta: czy Ty
kiedyś w końcu ogrodzisz leśniczówkę?”

leśnika.
- to jedno z zadań
Chronić przyrodę alia majowa też podlega
nw
ko
Popularna
ie.
częściowej ochron

Sprawdzić,
czy
na
parkingach
i szlakach jest porządek, niedługo
turyści wylegną do lasu. Ja nawet lubię
ludzi w lesie, tylko żeby zachowywali się w nim jak w domu, nie śmiecili
i nie hałasowali, a jak znajdą papierek to go nawet podnieśli... ale się
rozmarzyłem.

MAJ
Kwiaty, zapachy, w głowie się kręci... I te telefony! Chciałbym znowu
żyć bez komórki, ale czy to jeszcze możliwe!? W piątek dzieci na ścieżce; chętnie z nimi na wieżę pójdę, będą przynajmniej 2 godz. spokojnej
pracy, przyjemnej, ale jak ważnej! Kto jak nie leśniczy opowie im o życiu
w lesie?
W takich chwilach czuję się na swoim miejscu. Ojej, ja tu sobie piszę,

.......
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a syna trzeba
odebrać ze szkoły, lecę... Drewno
z lasu wydam już
razem z nim. Zobaczy sobie załadunek
dłużycy. A podleśniczy ze stażystą
sprawdzą czy opryski
na chwasty udane.

uszczy
ca w P

słoń
zachód
Letni

CZERWIEC
przerwać pozyskaOstatnio dużo padało, chwasty po kolana, trzeba
razy w tygodniu;
dwa
o
średni
ścieżce
na
aki
Dzieci
kosić.
i
a
nie drewn
kiełbasę...
na
ć
patrze
mogę
nie
Już
o!
to dużo. I co chwilę ognisk
duże i trudne - praMało czasu na prace właściwe, leśnictwo teraz
niczego i stażystę,
podleś
y
pomoc
do
wie 1700 ha. Dobrze, że szef dał
Jutro przyjedużo.
za
aż
eży
trzebi
czenia
wyzna
do
w
ostanó
bo drzew
gdzie jechać,
ć
pokaza
trzeba
p-poż,
pasów
dzie ciągnik do odnowienia
bo kierowca nowy.

LIPIEC
h:
Rozmowa w młodniku przy czyszczeniach późnyc
- Panie Heniu, czemu nie wyciął Pan tych brzóz?
- ale Leśniczy, one takie ładne!
- ale Panie Heniu, one przeszkadzają dębom!
- ale Leśniczy, te dęby są za małe.
- no bo brzozy im przeszkadzają, bo są za duże!
- ale mogłyby urosnąć na pomniki przyrody!
lną i nie zdąży być
- brzoza w wieku 80-100 lat ginie śmiercią natura
glebie gliniastej na
go,
świeże
lasu
u
siedlisk
na
cza
pomnikiem, zwłasz
a nie brzozoweego,
dębow
ostanu
właściwej dla wyhodowania drzew
zysta gleba ok.?
piaszc
i
świeży
ny
miesza
bór
rczy
wysta
u
go, którem
- no tak... ale...
estetą i filozo- Panie Heniu, czemu Bóg pokarał mnie pracownikiem
fem?!
- no dobra, wytnę te brzozy.
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ictwa.
Janek zebrał kilo nasion brzozy. Wystarczy dla całego nadleśn
po całym
Psikamy się na komary i kleszcze i robimy kilometry pieszo
nia, pielesie. Trzeba wszystko zaplanować na przyszł y rok: odnowie
turystykę.
lęgnacje, czyszczenia, grodzenia i całą ochronę lasu, p-poż,
Wszędzie trzeba osobiście zajrzeć, opisać i wyliczyć koszty.
bo zawsze
Po obiedzie drzemka z nogami do góry i telefonem pod ręką,
że nawet
gorąco,
tak
Jest
padało.
nie
e
tygodni
może być pożar! Dwa
ptakom nie chce się latać, a dzieciaki nie wychodzą z wody.

WRZESIEŃ
Wrzosy
Kolejny pierwszy dzwonek, dzieci trzeba zawozić do szkoły.
... najlepszy
kwitną... pamiętaj Tomek, zamów miód wrzosowy u Romana
ki. Fajnie,
w świecie. Za siedem dni jadę na tydzień na kurs brakars
, wykolegów
nowych
poznam
,
drewna
acji
poszerzę wiedzę o klasyfik
mienimy doświadczenia.
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SIERPIEŃ

Świata”- su20-go szkoły sprzątają pobliskie lasy ze śmieci. Sprzątanie
a i za parę
per pomysł. Może się nauczą, że środowiska się nie zaśmiec
ie.…
marzen
małe
takie
to
lesie...
w
lat nikt nie będzie śmiecił

PAŹDZIERNIK
lepiej ryczy,
Jelenie ryczą, istny koncert.. Jakie to u nich proste: kto
tu kozaszczy
je
dostępu
ha,
przepyc
j
najlepie
się
i
ma ładniejsze poroże
ludzkości
pulacji z wieloma samicami, i tak było zawsze. A z historii
ty... podboje
nierzadkie były niechlubne przypadki, że dla jednej niewias
byka będzie
i wojny. A tutaj przynajmniej wiadomo, że z najlepszego
zachowują
lepsze, zdrowsze i odporniejsze potomstwo. Ludzie czasem
się tak nienaturalnie...

wykonany.
Już zebraliśmy tonę nasion dębu. Jeszcze 200 kilo i plan
dobrze,
tak
i
To
buka!
kilo
200
też
W tym roku uda się zebrać
grądów i jebo owocuje co kilka lat i to nieregularnie, Troszkę graba z
jak „ta lala”.
siona z łęgów - Bodziu szkółkarz wyhoduje z nich sadzonki

.......
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LISTOPAD
ogrodzenia przed
Jesienne porządki w ogrodzie i w lesie. Posprawdzać
ściółce. Się pow
robali
ać
poszuk
h
rozkac
zimą. Po pierwszych przym
łym roku nie będzie
szuka, się policzy i się będzie wiedziało, czy w przysz
tów.
gradacji i nie trzeba będzie robić oprysków z samolo
ne odnowienia. Super,
Dzisiaj Rysiu skończył orać glebę pod przyszłorocz
Sadzonki się przyjmą,
przez zimę gleba przemarznie i nałapie wilgoci.
Chociaż bez przesady,
super, super, super - byle zimą było dużo śniegu!
, bo inaczej się nie da.
pieszo
tylko
i
czasam
,
dostać
jakoś
się
do lasu trzeba
niu, obserwochodze
ciągłym
na
polega
ego
W sumie ta praca leśnicz
owaniu, rozmawianiu
waniu, myśleniu, planowaniu, pilnowaniu, nadzor
lepszy, zdrowszy, ładz ludźmi, a wszystko po to, żeby las był większy,
szy.
niejszy... pełniej

GRUDZIEŃ
śniegu 20 cm, nie
Idealnie: w nocy minus pięć, za dnia minus dwa,
zatrzymać. Niedłużej
ę
troszk
na
się
mógłby
czas
pada, nie wieje,
Świąt Bożego
do
czy
wiem
Nie
dużo.
stety, roboty jak na grudzień
Narodzenia zdąży się pokończyć wszystkie
prace na zrębach, a jeszcze trzeba sprawdzić młodniki, czy nie zostały spałowane
przez jelenie. Jak ich myśliwi nie dokarmią,
a my nie wyłożymy drzew zgryzowych, to
młodniki będą zniszczone.
Co chwilę jeszcze ktoś po choinkę przyjeżdża, bo coraz bliżej Świąt. Jeszcze
tu parę sztuk dla szkoły i tam parę dla
kościoła, ...istny młyn. A przecież przed
Wigilią trzeba zrobić porządki w leśniczówce i ubrać choinkę najpiękniejszą
i największą (żeby się dużo dużych prezentów pod nią zmieściło).

e ozn
Pierwsz
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Porządki w budkach lęgowych już
zrobione, ucieszą się ptaszki na
wiosnę. A może zwierzaki coś nam
w Wigilię powiedzą? Obyśmy zasłużyli na dobre słowo.
ana
Jeszcze parę fajerwerków, huk korka od szamp
Rok!!!
Nowy
i mamy

j zimy
hodzące
aki nadc

.......
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PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja
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SZLAKI I WYCIECZKI ROWEROWE
Od 2005 r. w Puszczy Zielonka trwały prace, aby przysposobić ten teren
dla potrzeb turystów – cyklistów. Badania sondażowe wykazały bowiem,
że właśnie ta forma aktywności jest Wielkopolanom najbliższa i najbardziej
potrzebna. Puszcza Zielonka udostępniła swoje niezmierzone kilometry
duktów leśnych i dawnych traktów handlowych – dając sposobność dla
rozwoju tego rodzaju turystyki. Tajemnicza i rozległa, zawsze będzie zaskakiwać swym pięknem kolejne pokolenia miłośników przyrody i zwolenników aktywnego, poznawczego charakteru spędzania czasu wolnego. Sieć
szlaków rowerowych (łącznie ponad 500 km) pozwala dotrzeć do wszystkich atrakcyjnych miejsc w Puszczy. Pomimo stale rosnącej popularności
terenu wszyscy jego gospodarze oraz organizatorzy imprez nie zapominają o konieczności zrównoważonego ruchu turystycznego i kierowaniu go
w miejsca dostosowane do tych celów. Ochrona przyrody przede wszystkim!

Puszcza oferuje ponad 500 km oznakowanych tras rowerowych!
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Duży Pierścień Rowerowy (DPR). Ma swój początek (umowny)
w Czerwonaku. Dalej prowadzi przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Brzeźno, Pacholewo i Uchorowo. W Starczanowie łączy się
z Małym Pierścieniem Rowerowym. Długość DPR wynosi 51,8 km.
Mały Pierścień Rowerowy (MPR). Ma swój początek i koniec w Murowanej
Goślinie. Prowadzi między innymi przez Kamińsko, Zielonkę, Głęboczek,
Wojnowo, Długą Goślinę, Kąty, Starczanowo, Mściszewo, Złotoryjsko,
Szlachęcin. Długość MPR wynosi 40,1 km.
Pierścienie rowerowe uzupełnione są dwunastoma trasami łącznikowym
(promienistymi), oznakowanymi symbolami:
R-1 – Owińska – Mielno – Wierzonka – Wierzenica – Kobylnica - połączenie w Gruszczynie z trasą Poznań-Gniezno (EuroVelo nr 2 i 9). Długość R-1
wynosi 15,5 km.
R-2 – Murowana Goślina – Rakownia – Okoniec – Kamińsko – Tuczno –
Kowalskie – Jerzykowo – połączenie w Biskupicach z trasą Poznań-Gniezno (EuroVelo nr 2 i 9). Długość R-2 wynosi 22,0 km.
R-3 – Murowana Goślina – Zielonka – Bednary – Krześlice – Węglewo –
Skrzetuszewo (połączenie z trasami R-8 i R-10) - Brama III Tysiąclecia nad
Jeziorem Lednickim. Długość R-3 wynosi 27,1 km (w tym 2,0 km odcinek
ze Skrzetuszewa do „Ryby”).
R-4 – Murowana Goślina – Boduszewo – Głęboczek - Dąbrówka Kościelna
- połączenie z Dużym Pierścieniem Rowerowym. Bezpośrednią kontynuacją tej trasy jest R-8. Długość R-4 wynosi 11,9 km.
R-5 – Murowana Goślina - Przebędowo – Głębocko – Łopuchówko – Łopuchowo – Brzeźno – połączenie z Dużym Pierścieniem Rowerowym.
Długość R-5 wynosi 12,3 km.
R-6 – Murowana Goślina - Przebędowo – Trojanowo – Kąty - leśniczówka
Łoskoń – połączenie z Dużym Pierścieniem Rowerowym.
Długość R-6 wynosi 11,5 km.
R-7 – Murowana Goślina - leśniczówka Starczanowo – Białężyn – Nieszawa - połączenie na północ od Nieszawy z Dużym Pierścieniem Rowerowym. Długość R-7 wynosi 11,4 km.
R-8 – Dąbrówka Kościelna - Pawłowo Skockie - Rybno Wielkie – Kiszkowo
- Węgorzewo - Skrzetuszewo (połączenie z trasami R-3 i R-10) - Brama III
Tysiąclecia nad Jeziorem Lednickim. Długość R-8 wynosi 27,7 km (w tym
2,0 km odcinek ze Skrzetuszewa do „Ryby”).
R-9 – Niedźwiedziny – Rejowiec – Stawiany – Raczkowo – Skoki – Budziszewice - Słomowo - Pacholewo. Długość R-9 wynosi 45,2 km.

.......
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PODSTAWOWY UKŁAD TRAS ROWEROWYCH STANOWIĄ DWA PIERŚCIENIE:
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R-10 – Raczkowo - Jabłkowo - Rybieniec - Olekszyn - Łagiewniki Kościelne Myszki - Sławno - Kamionek - Imiołki - Skrzetuszewo - Rybitwy - Lednogóra
- Imielenko. Długość R 10 wynosi 30,4 km.
R-11 - Kamionek - Dziećmiarki - Waliszewo - Siemianowo - Dziekanowice Imielenko - Imielno - Gołuń - Zbierkowo - Kociałkowa Górka. Długość R 11
wynosi 21,9 km.
R-12 – Jerzykowo – Borowo Młyn – Promno – Góra – Kociołkowa Górka
– Sanniki – Rujsca – Szwedzki Okop – Jezierce – Wagowo – Zbierkowo
– Pobiedziska – Węglewo – Pomarzanowice – Złotniczki – Wronczyn –
Krześlice. Długość R 12 wynosi: 45,3 km.

CYSTERSKI SZLAK ROWEROWY (CSR)
Szlak został oficjalnie otwarty 7.10.2007 r. w Dąbrówce Kościelnej, podczas inaugurującego Rajdu Cysterskiego z udziałem władz samorządowych, kościelnych i rzeszy miłośników dwukołowców. Jest pierwszym
w Polsce szlakiem rowerowym w konwencji cysterskiej, oznakowanym
symbolem stylizowanego krzyża – będącego oficjalnym logo Szlaku
Cysterskiego w Polsce.
Trasa: Poznań (węzeł rowerowy nad J. Malta)
- wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego – Wierzenica – Owińska
- Kamińsko – Zielonka - Dąbrówka Kościelna – Rejowiec
– Antoniewo – Skoki – Lechlin
– Wiatrowo – Wągrowiec - Tarnowo Pałuckie – Łekno – Bracholin – Mieścisko – Budziejewko - koniec trasy w Dąbrówce
Kościelnej, na placu św. Jakuba. Długość CSR wynosi
Jedyne w
143 km.
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Tradycją stał się Cysterski Rajd Rowerowy po
terenach
przez,
które
przechodzi trasa CSR.
Odbywa się on co roku
we
wrześniu,
gromadząc na mecie cyklistów
z powiatu poznańskiego,
gnieźnieńskiego i wągrowieckiego.
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Jeśli dysponujemy wolnym dniem, chcemy pobyć blisko natury, pozytywnie zmęczyć się pokonując na rowerze leśne zakamarki, a do tego otrzeć
o historię, ludowe podania, a nawet o tajemnicę – ta wycieczka szlakami
Puszczy Zielonka – spełni wszystkie powyższe oczekiwania.
Starujemy z placu Powstańców Wielkopolskich (Rynek) w Murowanej
Goślinie – mieście o ponad 600-letniej historii. Rozpoczynamy przy budynku zabytkowego ratusza. Nie sposób go przeoczyć. Obiekt, którego obecna
forma sięga 1850 roku, został niedawno odrestaurowany i rozbudowany,
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otrzymując
również nowy element
w postaci pokrytej mosiężną blachą
kopuły. Obecnie w budynku swoją siedzibę mają:
Biblioteka Publiczna, Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej, w której
zgromadzono eksponaty dotyczące historii gminy oraz Gminne Centrum
Informacji, gdzie turysta uzyska mapy, przewodniki i informacje nt. bazy
noclegowo-gastronomicznej dostępnej na terenie całej Puszczy Zielonka.
Spod budynku ratusza (stojąc twarzą do niego) ruszamy w lewo. Następnie
wjeżdżamy trasą rowerową R-4 w prawo, w ul. Dworcową, którą dojeżdżamy do stacji PKP. Jeśli przyjechaliśmy do Murowanej Gośliny pociągiem
– tutaj rozpoczynamy naszą wycieczkę.
Murowana Goślina – Boduszewo (3,7 km)
Spod budynku stacji (stojąc twarzą do niej) kierujemy się w lewo,
w ul. Kolejową. Droga jest w bardzo złym stanie, na szczęście do pokonania mamy krótki odcinek. Dojeżdżamy do ul. Polnej, skręcamy w prawo,
przejeżdżamy przejazd kolejowy, trasą rowerową R-4 jedziemy w kierunku
wsi Boduszewo. Przy krzyżu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas drogą
asfaltową. We wsi znajduje się odrestaurowany pałac z poł. XIX wieku.
Obecnie w rękach prywatnych. Możemy odbić z głównej drogi w prawo,
by zobaczyć obiekt, lub nie zatrzymując się, przejechać wieś.
Boduszewo – Głęboczek (4 km)
Przy kolejnym krzyżu znajduje się rozjazd do miejscowości: Zielonka
i Kiszkowo. Skręcamy w lewo, w kierunku Kiszkowa. Trasa wiedzie drogą
asfaltową wśród pól. Na skraju lasu zjeżdżamy w prawo zgodnie z oznakowaniem na leśny dukt, w kierunku Głęboczka. Mamy do pokonania bardzo

52

.......

Po drodze mijamy krzyż, prawdopodobnie ustawiony tu przez mieszkańców Głęboczka. Ostatni odcinek przed wsią wiedzie brukiem.
Przy krzyżu (wjazd do miejscowości) droga brukowa opada dość ostro
w dół. Jesteśmy w dawnym mieście – Głęboczku. Ta niewielka, licząca
do 100 mieszkańców osada, położona niezwykle urokliwie w dolinie Jeziora Głęboczek, jest miejscem krzyżowania się kilku szlaków rowerowych.
Przy jeziorku, w centralnym punkcie miejscowości znajduje się głaz „Kamień
i czas” upamiętniający posiadanie przez wieś praw miejskich na przełomie XV/XVI wieku oraz fakt wystawienia na wyprawę przeciwko
krzyżakom jednego woja.
W miejscu tym można zrobić
sobie pierwszy postój, przysiąść na ławce. Obok znajduje
się plac zabaw. Tablica z mapą
Puszczy informuje o dostępnych szlakach rowerowych.
Gdybyśmy chcieli udać się
do Sanktuarium Maryjnego
w Dąbrówce Kościelnej, musielibyśmy wjechać na drogę
Co roku we wrześniu Sanktuarium MB Pocieszenia
asfaltową wiodącą przez wieś,
w Dąbrówce Kościelnej gromadzi tysiące pielgrzypokonać most, dość stromy
mów (Odpust Narodzenia NMP)
podjazd, a następnie zjechać
na drogę gruntową. Wówczas
mamy do przebycia ok. 4,5 km nadal trasą rowerową R-4. Droga jest uczęszczana przez samochody, dlatego dość mocno zniszczona. My jednak jedziemy niebieskim szlakiem do Zielonki. A zatem z centrum wsi udajemy się
w prawo.

PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja

przyjemny odcinek drogi, który ze względu na zagęszczenie drzew, zwłaszcza latem daje kojący chłód. Jest to jedno z ulubionych miejsc lokalnych
grzybiarzy. Naprawdę urodzajne.

Głęboczek – Zielonka (3,2 km)
Po drodze do Zielonki mijamy urokliwe mokradła. Gdy dojeżdżamy
do skrzyżowania, skręcamy w prawo. Tutaj szlak niebieski łączy się z czerwonym. Jedziemy teraz Małym Pierścieniem Rowerowym. Przebiega tędy
również Cysterski Szlak Rowerowy.
Dojeżdżamy do wsi Zielonka - serca Puszczy. Jesteśmy na wzniesieniu.
Poniżej znajduje się jezioro, budynek bursy Uniwersytetu Przyrodniczego,
nieopodal arboretum.

.......
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Kompleks, w którego
skład wchodzi park krajobrazowo-dendrologiczny oraz część drzewostanowa,
stanowi cel weekendowych wypadów mieszkańców pobliskich
miejscowości. Nieco dalej, jadąc drogą asfaltową, znajduje się parking leśny,
z miejscem na ognisko, wiatą i placem zabaw. Często wykorzystywany
na organizację imprez integracyjnych oraz jako punkt odpoczynku rowerzystów przemierzających puszczańskie szlaki. Tam również ustawiono tablicę
z mapą Puszczy.
Zielonka – Czernice (ok. 4,5 km)
Chcąc zrobić postój na parkingu i zwiedzić arboretum musimy zjechać
poza centrum miejscowości, a następnie wrócić na niebieski szlak. Możemy skrócić sobie dalszą trasę i udać się nie oznakowanym szlakiem drogą
gruntową do Tuczna. Wybierając
ten wariant na skraju wsi opuszczamy jadąc prosto skręcający
w lewo niebieski szlak, na następnym skrzyżowaniu jedziemy
w lewo i kolejny raz w lewo przy
krzyżu przed Czernicami. Po drodze ciekawostka - mijamy tajemniczy słup drewniany znajdujący
się pod zadaszeniem.
Szlaki w Puszczy możemy przejeżdżać
korzystając z mapy lub gps-a
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Droga prowadząca do Tuczna,
po ok. 1,5 km zbiega się z Dużym Pierścieniem Rowerowym

.......

(czarny znak na niebieskim tle).
Jeśli jednak w Zielonce zdecydujemy się na jazdę niebieskim szlakiem po ok. 1,5 km
dojedziemy do skrzyżowania
noszącego nazwę „Gwiazda”
ze względu na zbiegające się
w gwiazdę drogi. Skręcamy
w prawo. Jedziemy teraz Dużym Pierścieniem Rowerowym (DPR), który zaprowadzi
Tajemniczy słu
nas aż na Dziewiczą Górę.
p w Zielonce
Po ok. 3 km po prawej stronie
widzimy przepiękny Rezerwat
Jezioro Czarne, po lewej stronie natomiast małą
osadę leśną Czernice. W okresie międzywojennym funkcjonowało tutaj
schronisko wycieczkowe. W 1936 r. w jednym z domów zorganizowano
kaplicę, gdzie odprawiano msze św. Dziś osadę zamieszkuje kilka rodzin,
ale ze względu na otaczający las, miejsce sprawia wrażenie nieco odludnego i spowitego aurą tajemniczości.
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Pochodzenie tajemniczego słupa nie jest do końca znane. Istnieje kilka hipotez. Być może był to słup graniczny,
być może został ustawiony przez miejscowych dla upamiętnienia ważnych wydarzeń czy też był podstawą pod figurę
św. Wawrzyńca. Istnieje też przypuszczenie, że stanowi on pozostałość z rzeźby przedstawiającej postać boga pogańskiego Światowida. To znaczyłoby, że słup ma ponad 1000 lat, co biorąc pod
uwagę trwałość drewna do niedawna niczym nie chronionego
przed wpływem warunków atmosferycznych zdaję się być wątpliwe. Brak konkretnej wiedzy dotyczącej genezy słupa sprawia, że
pozostaje on wciąż jedną z tajemnic Puszczy Zielonka.

Czernice – Maruszka (5 km)
Za Czernicami DPR przecina trasa rowerowa R-2. Jeśli skręcimy w prawo,
dojedziemy do miejscowości Pławno, a następnie Kamińsko, w której znajduje się kąpielisko strzeżone nad Jeziorem Kamińsko - latem bardzo oblegane przez mieszkańców Murowanej Gośliny. Nieopodal, w miejscowości
Okoniec, znajduje się kolejne Jezioro Miejskie, z plażą niestrzeżoną.
My jednak udajemy się Dużym Pierścieniem Rowerowym prosto. Zanim
dojedziemy do kolejnego ciekawego miejsca, owianego legendą,
mamy do pokonania dość długi odcinek wiodący lasem mieszanym,

.......
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Figura Matki Boskiej na Maruszce

któr y
zwłaszcza jesienią
prezentuje się niezwykle barwnie.
Niemal u skraju lasu naszym oczom ukazują się
dwie mogiły opatrzone brzozowymi krzyżami z tabliczkami:
Marysia i Maryś. Często na grobach tych palą się znicze i leżą kwiaty, składane przez okolicznych mieszkańców. Nie wiadomo, kogo skrywają mogiły. Na ten temat krąży kilka wersji legendy.
Podążając DPR dojeżdżamy do figury Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz miejsca odpoczynku, na którym możemy zrobić sobie kolejny postój. Znajduje się
tu również tablica z mapą Puszczy.
Maruszka – Dziewicza Góra
(ok. 4 km)
Ruszamy dalej DPR. Ten odcinek
wiedzie w kierunku miejscowości
Kliny. Musimy pilnować oznakowania szlaku, gdyż w pewnym momencie przy końcu enklawy polnej po
prawej stronie drogi należy odbić
w prawo. Ponownie wjeżdżamy
w las. Jadąc zgodnie z oznakowaniem mijamy głaz upamiętniający
Maruszka owiana jest niejedną legendą...
pożar lasu w sierpniu 1992 roku
z sentencją „Nie było nas, był las,
nie będzie nas, będzie las”.
Dojeżdżamy leśną drogą do parkingu pod Dziewiczą Górą. U podnóża Dziewiczej Góry powstało Centrum Edukacji Turystycznej, gdzie w drewnianych
parterowych budynkach mieści się sala Zielonej Szkoły służąca przeprowadza-
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niu zajęć edukacyjnych, sala wystawowa przeznaczona na czasowe ekspozycje
zdjęć o tematyce przyrodniczo–leśnej, punkt gastronomiczny oraz sanitariaty.
Udając się w las (zgodnie z tablicą informacyjną Dziewicza Góra 143 m
n. p. m.), dość stromym podejściem przypominającym typowy górski szlak
wchodzimy na zalesione wzniesienie (najlepsi wjeżdżają tu rowerem).
Dziewicza Góra jest drugą najwyższą w pobliżu Poznania. Na jej szczycie
znajduje się wieża przeciwpożarowa wybudowana przez Nadleśnictwo Łopuchówko w celu obserwacji lasu na wypadek pożaru. Na wieży udostępniono dla turystów punkt widokowy.
Z góry rozpościera się rozległa panorama na cały obszar Puszczy Zielonka
oraz Poznań.
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Maruszka - jedna z legend mówi, że w tym miejscu właśnie spotykała się biedna, skromna Polka z pruskim oficerem. Ponieważ
miłość obojga była zakazana postanowili rozstać się z życiem.
Oficer najpierw zastrzelił ukochaną, potem siebie. Pochowano
ich tam, gdzie upadły ich ciała.
Miejsce to dziś nazywane jest Maruszką, od karczmy o tej samej nazwie, która znajdowała się nieco dalej. Większość wersji
legendy mówi o tragicznej miłości dwojga młodych, z których
jedno było bogate, a drugie biedne i z tego powodu nie mogąc
być razem rozstali się z życiem.

Dziewicza Góra – Czerwonak (4 km)
Ze szczytu Dziewiczej Góry możemy zjechać czerwonym szlakiem (dość
stromy zjazd, polecany amatorom ekstremalnych wrażeń), który następnie łączy się z DPR. Możemy wjechać na drogę asfaltową (DPR) w lewo
i kierować się cały czas w dół do Czerwonaka, lub kontynuować trasę czerwonym szlakiem.
Ostatecznie wyjedziemy również w Czerwonaku, niemal
na wprost stacji kolejowej.
Tu wsiadamy w pociąg do Poznania, lub do Murowanej Gośliny (jeśli na parkingu przy tamtejszym ratuszu pozostawiliśmy
samochód).
Tak oto kończy się nasza wycieczka miejscami, których nie można przegapić udając się na szlaki
Puszczy Zielonka.

.......
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Murowana Goślina (pl. Powstańców Wlkp.)
Jeżeli mieszkasz w Murowanej Goślinie nie ma problemu - zaczynasz
wyprawę na Rynku, tj. na pl. Powstańców Wlkp. Jeżeli mieszkasz w Poznaniu lub na trasie kolejowej Poznań – Wągrowiec - też nie ma problemu.
Po dojeździe szynobusem do Murowanej Gośliny, z Dworca PKP docierasz
na Rynek i stąd zaczynasz wycieczkę.
Startujemy trasą rowerową R-2 do torów kolejowych, następnie wzdłuż
torów ostrożnie dojeżdżamy za Hotel - Restaurację „Relax”. Tam skręcamy w lewo i jadąc wzdłuż łąk, po przejechaniu 2,4 km skręcamy
ostro w prawo, tak aby dojechać do trasy, po której co roku odbywa
się MTB Marathon. Po przejechaniu ok. 600 m wzdłuż ściany lasu skrę-
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Jezioro Bolechowskie – samoistny zbiornik wodny, położony
w głębokiej śródleśnej dolinie, w stanie silnego zarastania.
To bardzo atrakcyjna część trasy
i jeden z bardziej lubianych odcinków w odczuciach uczestników
maratonu - niezależnie, w którym
kierunku go pokonujemy.
W tym momencie powinniśmy
mieć na liczniku ok. 6 km i po
dojechaniu do skrzyżowania,
skręcając w lewo kierujemy się
na Rakownię. Po dojechaniu do
drogi asfaltowej Murowana GoPrzez Puszczę i okolice prowadzi 12 kolejno
ślina - Kamińsko jedziemy w lewo
ponumerowanych tras rowerowych
w kierunku Murowanej Gośliny
i po objechaniu Jeziora Karpnik
dojeżdżamy do trasy rowerowej R-2. Kierujemy się nią w prawo, w kierunku
Jeziora Miejskiego. Po dojechaniu do jeziora na liczniku pojawia się 10 km.
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camy w lewo i jesteśmy na trasie maratonu. Mając już na liczniku
4 km skręcamy w lewo i następnie po przejechaniu 100 skręcamy ponownie w lewo - w stronę leśniczówki Bolechówko. Po prawej stronie zostawiamy Jezioro Bolechowskie.

Jesteśmy nad Jeziorem Miejskim, tutaj skręcamy w lewo, w kierunku Hucisk. Przed nami dość trudny, piaszczysty odcinek trasy, ale dla chcącego
nie ma nic trudnego! W Huciskach skręcamy w kierunku Zielonki i jadąc
drogą asfaltową odpoczywamy przez najbliższe 1,8 km poruszając się trasą
rowerową R-3. Jednak nie dojeżdżamy do samej Zielonki, ale ok. 300 m
wcześniej skręcamy w prawo w kierunku Kamińska.
Huciska – dawna wieś olęderska. W XVII i XVIII w. czynna była
tutaj huta szkła – stąd nazwa osady.
Zaczyna się fantastyczna szutrówka, jednak trzeba uważać na kierowców
samochodów. Uwaga! Musimy się skoncentrować, ponieważ po przejechaniu ok. 600 m, z lewej strony pojawi się droga brukowa i właśnie w nią
powinniśmy skręcić, aby dojechać do Traktu Poznańskiego.
Szkoda by pominąć ten odcinek trasy ponieważ jest bardzo urokliwy,
a podczas imprez sportowych organizowanych w Puszczy Zielonka, właśnie
w tym miejscu następuje pierwsza selekcja.

.......
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Niektóre odcinki trasy MTB są dla maratończyków nie lada wyzwaniem

Kto przetrzymał atak rywali
w tym miejscu, zawsze liczył się
w końcowej rozgrywce. I tak jak podczas wcześniejszego odcinka w okolicach Jeziora Bolechowskiego radość
z widoków okolicy jest ogromna, bez względu w jakim kierunku jedziemy.
I tak po 15 km jazdy i dwóch odcinkach, które może jeszcze nie
były całkiem „extreme”, ale już trochę nadwątliły nasze siły, dotarliśmy do Dużego Pierścienia Rowerowego (DPR) i przed nami
10 km trochę spokojniejszej jazdy. Jednak nie będzie tak łatwo - trafimy na odcinki piaszczyste, podobne do tego, który zaliczyliśmy
w okolicach Hucisk. Dodatkowo,
gdy trafimy tam po obfitych opadach, trzeba się liczyć z tym, że będziemy zatapiać się w błocie.
Jadąc DPR, dojechaliśmy w okolice
Dziewiczej Góry. Gdyby kontynuować podróż jego znakami, spokojnie dojechalibyśmy do Czerwonaka, jednak nam przyświeca
trochę inny cel.
Dziewicza Góra jest miejscem
gdzie od 2005 r. odbywają się
W Maratonie MTB bierze udział rokrocznie
Mistrzostwa Wielkopolski w kookoło 1000 uczestników
larstwie górskim i nie jest to nazwa na wyrost, ponieważ w opinii uczestników wiele imprez kolarstwa górskiego, które są organizowane
w górach jest o wiele łatwiejszych niż nasze Mistrzostwa.
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Po złapaniu oddechu w okolicach wieży zjeżdżamy na parking, ale nie
głównym zjazdem - tym którym podjeżdżaliśmy, ale jadąc na początku
czarnym szlakiem na każdej krzyżówce kierujmy się lewo, a wkrótce znajdziemy się na parkingu.
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Wróćmy na naszą trasę. Bardzo
trudno jest opisać rundę, na której odbywają się zawody, jednak, aby choć odrobinę posmakować ,,wisienki” naszej trasy,
trzeba dojechać do parkingu
zlokalizowanego pod Dziewiczą Górą. Będzie to proste,
ponieważ wszystkie szlaki
turystyczne właśnie w tym
miejscu się krzyżują. Proponujemy w pierwszej kolejności podjechać głównym szlakiem na sam szczyt Dziewiczej Góry
w okolice wieży widokowej. Już sam wjazd dostarczy mocnych
wrażeń, ponieważ wielu będzie się wydawało, że jest bardzo stromo.
Uwierzcie - da się tam wjechać, a nie wpychać rower. Do tego służą odpowiednio ,,miękkie” przełożenia w rowerze. Najmniejsza tarcza z przodu,
największa z tyłu i tylko trzeba przekonać siebie, że „dam radę…”.

I teraz przed nami prawdziwa trasa „extreme”! Podjeżdżamy po raz drugi na szczyt Dziewiczej Góry, jednak po dojechaniu do ,,siodełka”, gdzie
wcześniej kierowaliśmy się w lewo do wieży widokowej, skręcamy ostro
w prawo i po przejechaniu
ok. 200 m wąską ścieżką dojedziemy do zjazdu pieszczotliwie nazywanego ,,killerem”. Jeżeli ktoś
nie czuje się na siłach i nie wierzy swoim hamulcom, to tutaj naprawdę lepiej sprowadzić rower.
Po pokonaniu tego zjazdu kierujemy się w prawo i po przejechaniu
ok. 300 m jesteśmy z powrotem
na parkingu.
Zaliczyliśmy w ten sposób punkt
kulminacyjny wyprawy!

.......

MTB to sprawdzian umiejętności
dla rowerzysty
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Pomimo charakteru „extreme” trasa daje chwile wytchnienia pośród zieleni…

To tutaj –
podczas maratonu z grubsza już wiadomo kto wygrał,
a kto jeszcze musi popracować nad formą. Jeśli
udało się Wam już opanować emocje na parkingu pod Dziewiczą Górą, to nie pozostaje nic innego jak wrócić na DPR i spokojnie
zjechać do Czerwonaka.
Cała wycieczka do tej pory miała ok. 35 km, zależnie od tego jak długo
„kręciliśmy się” w okolicach Dziewiczej Góry. Trudno jest odjechać z parkingu, gdy jeszcze tyle ścieżek kusi…. Czas jednak kończyć wycieczkę
wracając do Murowanej Gośliny pociągiem, lub w odwrotnym kierunku - do Poznania. Jednak dla tych, którzy zdecydowali się na wycieczkę „extreme”, do pokonania zostanie 14 km do Murowanej Gośliny, lub 10 km
do Węzła Rowerowego nad Maltą, co nie powinno być większym problemem.
A za tydzień? Ta sama trasa,
tyle że w odwrotnym kierunku.
Satysfakcja gwarantowana!
Już to wiecie!
Do zobaczenia na trasach
rajdów i zawodach MTB!

Zapraszamy!
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Na terenie Puszczy Zielonka istnieje dobrze rozwinięta sieć oznakowanych
szlaków pieszych, które ułatwiają turystyczną penetrację tego obszaru.
Prowadzą one przez najbardziej atrakcyjne, tak pod względem krajobrazowym jak i krajoznawczym tereny, pozwalając na poznanie piękna Puszczy.
Idea rajdów pieszych – nieco
zapomniana, ma szansę odrodzić się za przyczyną nowej
formy aktywności sportowej jaką proponuje dla osób
w każdym wieku nordic walking.
Ciekawą inicjatywą Związku
są podchody przyrodnicze
i gry terenowe organizowane na trasach pieszych dla
grup przedszkolnych zgodnie
z ideą „czym skorupka za młodu nasiąknie…”

Dobrze oznakowane szlaki piesze
w Puszczy przeżywają swój renesans
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SZLAKI PIESZE I TRASY SPACEROWE

TRASY SZLAKÓW PIESZYCH
Szlak czerwony: Czerwonak / PKP – Dziewicza Góra –
Okoniec – Zielonka – Rejowiec – Skoki / PKP (35 km)
Szlak niebieski: Dziewicza Góra / węzeł szlaków – Owińska – Ludwikowo – Tuczno – Zielonka – Głęboczek – Sława Wlkp. / PKP (37,4 km)
Szlak zielony: Promno / PKP – Tuczno – Okoniec – Głęboczek – Łopuchowo – Wojnowo- – Długa Goślina – Biąłężyn – Starczanowo – Radzim – Śnieżycowy Jar – Rożnowo
/ PKP (55,1 km)
Szlak żółty: Dziewicza Góra / węzeł szlaków – Kicin –
Wierzenica – Kobylnica / PKP (9.9 km)
Szlak żółty „Papieski”: Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna
(10,1 km)

.......
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Na szlaku

SZLAKI
ŁĄCZNIKOWE
Szlak czarny: Skoki / PKS – Skoki / PKP (1,3 km).
Szlak dojściowy od szlaku czerwonego w zachodniej
części Skoków do stacji PKP.
Szlak czarny: Owińska – Owińska (3,2 km).
Szlak dojściowy od szlaku niebieskiego na wschód
od Owińsk, prowadzący obok wszystkich godnych uwagi
zabytków miejscowości, do stacji PKP.
Szlak czarny: Murowana Goślina / PKP – Okoniec /
węzeł szlaków (6,7 km)
Szlak czarny: Ludwikowo – Mielno – szlak czerwony /
poletko łowieckie pod Dziewiczą Górą (6,3 km).
Łączy szlaki niebieski i czerwony.

Dogodne środki komunikacji, którymi można dojechać
na opisywane tereny to PKP (linia Poznań – Wągrowiec) oraz
linie autobusowe firm obsługujących gminy; Warbus (www.warbus.pl) – Murowana Goślina, Transkom (www.transkom.com.pl)
– Czerwonak, Wiraż – Bus (www.wiraz-bus.com.pl) - Swarzędz.
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Dojazd do Kobylnicy pociągiem (linia Poznań – Gniezno) lub autobusem
linii 412 komunikacji gminy Swarzędz z ronda Śródka w Poznaniu. Powrót
z Czerwonaka pociągiem (linia Wągrowiec – Poznań) lub autobusami linii
310, 312 komunikacji gminy Czerwonak do ronda Śródka w Poznaniu.
Szlak prowadzi w urozmaiconym krajobrazie przez płd.-zach. skraj Puszczy
Zielonka. Na jego trasie najwyższe wzniesienie Puszczy - Dziewicza Góra,
zabytkowe kościoły drewniane w Wierzenicy i Kicinie, ładne, rozległe widoki i malownicza dolina rzeki Głównej.
Kobylnica to wieś położona 11 km na płn. - wsch. od Poznania, przy drodze do Bydgoszczy i linii kolejowej do Inowrocławia. Od końca XIX w. była to popularna wśród mieszkańców
Poznania miejscowość letniskowa. Zachował się tu dawny budynek kolonijny Towarzystwa „Stella” założonego w 1896 r.
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Wierzenicki horyzont

(obecnie Ośrodek Wspomagania Rodziny). W płd. części wsi,
kościół św. Krzyża, wzniesiony po 1981 r. Na budynku stacji kolejowej - tablica upamiętniająca więźniów hitlerowskiego obozu
pracy dla Żydów.

Od stacji PKP w Kobylnicy (0,0 km) idziemy za znakami rozpoczynającego się tu szlaku żółtego ulicą Dworcową w stronę przejazdu kolejowego. Skręcamy w prawo w ul. Swarzędzką (którą prowadzi szlak
rowerowy R-1 i Droga św. Jakuba), mijamy za przejazdem kolejowym przystanek autobusowy (0,5 km) i przekraczamy drogę Poznań-Gniezno, idąc
ul. Dąbrówki w kierunku Wierzenicy. Za zabudowaniami hotelu Ossowski
i firmy Ossmet (na terenie wojskowym), skręcamy razem ze szlakiem R-1
i Drogą św. Jakuba z drogi asfaltowej w lewo (1,0 km) na dróżkę leśną, która prowadzi tu przez dość mocno pofalowany teren. Przecinamy dolinkę wysychającego strumienia i dalej wychodzimy na skraj doliny rzeki Głównej - prawego dopływu Warty, dł.46 km, wypływającego
z Jeziora Lednica. Skręcamy tu w prawo i zaraz w lewo na drogę, którą
opuściliśmy wychodząc z Kobylnicy (2,0 km). Rosną przy niej okazałe
białodrzewy o obw. 390 i 430 cm. Przechodzimy przez most na Głównej
i tą drogą docieramy do zabudowań Wierzenicy, dochodząc ul. Dębową
do skrzyżowania dróg (2,5 km).
Kontynuując wycieczkę szlakiem żółtym na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo, odchodząc drogą polną od szlaku R-1 i Drogi św. Jakuba. Skrajem lasu i pól idziemy na płd. – zach. Mijamy leśniczówkę Me-
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Wierzenica to wieś położona 6 km na północ od Swarzędza,
na prawym brzegu rzeki Głównej. Od 1842 r. mieszkał tu jej
właściciel August Cieszkowski (1814-94), polityk i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej filozofii narodowej. W latach 1843-45 sześciokrotnie przebywał tu
w gościnie u Cieszkowskiego poeta, Zygmunt Krasiński. Zalesione wzgórze na lewym brzegu Głównej, będące miejscem częstych przechadzek poety, nazywane bywa jego imieniem.
Na wzniesieniu w centrum wsi (do którego ze skrzyżowania droga prowadzi w prawo) stoi drewniany kościół
św. Mikołaja, kryty gontem, zbudowany zapewne w 2 poł.
XVI w., z wieżą i kruchtą dobudowanymi w latach 1771-78,
z barokowym wyposażeniem wnętrz z XVII-XVIII w. W ołtarzu
głównym obraz MB z Dzieciątkiem z 1636 r. z wierszowanym
napisem fundacyjnym. W przylegającej do nawy murowanej
kaplicy grobowej Cieszkowskich powstałej po 1929 r. spoczywa m.in. August Cieszkowski. Ponadto w kościele znajduje się
neoklasycystyczny pomnik grobowy Augusta Cieszkowskiego
z 1929 r., z popiersiem zmarłego. We wsi jest też dwór Cieszkowskich z ok. połowy XIX w., a przy nim niewielki park okresu
powstania dworu (pow. 2,6 ha) - obecnie własność prywatna.
chowo (3,6 km), przed, którą wchodzimy do lasu. Droga teraz opada
w dół i wychodzi na skraj lasu. Po lewej w oddali widoczne są zabudowania
Mechowa (administracyjnie część Wierzenicy), gdzie w dawnym młynie
uruchomiono w 1929 r. fabrykę akumulatorów.
Dała ona początek poznańskim Zakładom Elektrotechnicznym „Alco”,
połączonym później z poznańską „Centrą”. Tam też, w dolinie
Głównej, znajdują się stawy rybne. Przecinamy tu strumień
i skrajem lasu dochodzimy
do skrzyżowania dróg na
porośniętej lasem krawędzi
doliny Głównej. Skręcamy tu
w prawo (4,7 km) i drogą polną
z biegnącą obok linią energetyczną idziemy na płn. – zach.,
w kierunku Kicina. Do wsi wchodzimy ul. Fabryczną. Na rozwidleniu dróg, przy figurze maryjski
nej z 1922 r., skręcamy w prawo
August Cieszkow
skos w ul. Swarzędzką (6,6 km).

.......
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Kościół w Kicinie

Po 200 m
mijamy po prawej
cmentarz (z tablicą ku czci 33
ofiar I wojny światowej oraz groby ochotników poległych w 1939 i 1945 r. w walce z Niemcami) i dochodzimy do drewnianego kościoła św. Józefa z lat 1749-51, z wieżą
dobudowaną w 1863 r., z rokokowym wyposażeniem wnętrza z XVIII w.
Kościół usytuowany jest na wzgórzu, prawdopodobnie dawnym grodzisku stożkowatym. Za kościołem, na skrzyżowaniu, skręcamy w lewo
w ul. Wiejską. Mijamy po prawej staw i zieleniec z aleją lipową i starodrzewem, przy którym skręcamy w prawo w ul. Wodną i dochodzimy do drogi asfaltowej Poznań-Wierzonka, obok pętli autobusu komunikacji gminy
Czerwonak w Kicinie (7.6 km) - podpoznańskiej wsi, położonej na skraju
Puszczy Zielonka, 10 km na płn. - wsch. od centrum Poznania.

Rzeźba św. Józefa przed
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kościołem

Przekraczamy tu drogę asfaltową,
mijając po prawej dawny zajazd
(częściowo o konstrukcji szachulcowej) i usytuowaną obok
murowano-szachulcową kuźnię
podcieniową z ok. 1910 r. i wędrujemy nadal ul. Wodną. Dalej
idziemy drogą gruntową skrajem
lasu. Przy liniach wysokiego napięcia (8,3 km) skręcamy w prawo,
w lasy Puszczy Zielonka. Przy wyrębie kierujemy się w lewo (9,0 km),
a po chwili w prawo i klucząc leśnymi dróżkami idziemy przez mocno

.......

Dziewicza Góra to najwyższe wzniesienie na terenie Puszczy Zielonka 143 m n.p.m. Nazwę swą góra zawdzięcza siostrom zakonnym z klasztoru cysterek w pobliskich Owińskach.
W przeszłości siostry cysterki były właścicielkami tego terenu.
Od 2005 r. stoi tu wieża przeciwpożarowa o średnicy 4 m i wysokości 40 m, z tarasem widokowym dla turystów na wysokości
30 m, skąd roztacza się piękna panorama na okolicę i Poznań.
Z Dziewiczej Góry do Czerwonaka idziemy szlakiem
czerwonym, schodząc w dół
stromą ścieżką leśną między krzewami tarniny, a dalej
przez las do asfaltowej drogi
(10,5 km), którą kierujemy
się w lewo. Po 300 m schodzimy z niej w prawo, a po
chwili zbaczamy w lewo skos
i przez las dochodzimy do zabudowań Czerwonaka. Skręcamy tu w lewo (11,9 km)
Dostrzegalnia nocą...
i ulicami Zieloną, Poprzeczną oraz Źródlaną (prowadzącymi górną krawędzią
doliny Warty) dochodzimy do ul. Kościelnej, którą w prawo schodzimy
w dół. Mijamy po lewej stronie nowoczesny kościół Niepokalanego Serca NMP, zbudowany w latach 1973-78 wg proj. arch. Aleksandra Holasa
i dochodzimy do drogi poznańskiej przy stacji PKP i przystanku autobusowym w Czerwonaku (13,1 km), gdzie kończymy naszą wycieczkę.
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pofałdowany teren. Dochodząc do szlaku czerwonego i niebieskiego skręcamy w lewo (9,7 km) i razem z nimi wchodzimy na szczyt Dziewiczej
Góry (9,9 km). Tu kończy się szlak żółty i niebieski. Przy węźle szlaków
pieszych usytuowany jest też II przystanek przebiegającej tu ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra”.

Czerwonak to duża wieś gminna o charakterze przemysłowym,
położona 10 km na płn. od Poznania, na prawym brzegu Warty,
przy drodze i linii kolejowej do Wągrowca. W płd. części wsi,
przy drodze, stoi pomnik z 1985 r. (proj. Józef Kaliszan), upamiętniający 9 okolicznych mieszkańców poległych 16 lutego 1945 r.
w walce z niedobitkami niemieckimi.

.......
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Dojazd do Czerwonaka pociągiem (linia Poznań – Wągrowiec), autobusem
PKS, autobusami linii 310 i 312 komunikacji gminy Czerwonak lub linii 341
komunikacji gminy Murowana Goślina z ronda Śródka w Poznaniu. Powrót
z Owińsk pociągiem (linia Wągrowiec – Poznań), autobusem PKS lub autobusami komunikacji gmin Czerwonak, Murowana Goślina do ronda Śródka
w Poznaniu.
Szlak prowadzi przez zachodni skraj Puszczy Zielonka. Na jego trasie najwyższe wzniesienie Puszczy - Dziewicza Góra, urozmaicone lasy i cenne
zabytki w Owińskach, a także niektóre przystanki ścieżki przyrodniczo
-leśnej „Dziewcza Góra” i kilka pomników przyrody.

META

trasa zakonna
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W dalszą wędrówkę wyruszamy stąd za znakami rozpoczynającego
się tu szlaku niebieskiego, schodząc z wierzchołka Dziewiczej Góry
dróżką, początkowo razem ze szlakami żółtym (prowadzącym do Kobylnicy – patrz trasa nr 1) i czerwonym. Po 200 m odchodzi w prawo szlak żółty. Nieco dalej skręcamy w lewo schodząc dość stromo
do poprzecznej dolinki, gdzie w prawo odchodzi szlak czerwony (do
Zielonki), a my za znakami szlaku niebieskiego skręcamy tu w lewo
(3,5 km). Nadal schodzimy w dół, aż dochodzimy do skrętu szlaku w prawo
i drogi jezdnej, którą prowadzi Duży Pierścień Rowerowy (4,1 km); po
lewej widoczne są zabudowania osady leśnej Dziewicza
Góra. Skręcamy tu w prawo
i zaraz w lewo (odchodząc
od szlaku rowerowego) na
drogę, wzdłuż której wiedzie
linia telefoniczna. Mijamy XV
przystanek ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra”,
przy którym skręcamy w prawo skos. Droga jest tu kręta
pularna
i prowadzi przez teren zalesiony
cza Góra” to po
Ścieżka „Dziew
a
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Punktem początkowym wycieczki jest Czerwonak. Ze stacji kolejowej
(0,0 km) - przy której rozpoczyna się szlak czerwony, a także rowerowy (Duży
Pierścień Rowerowy) - idziemy za znakami obu szlaków ul. Kościelną pod
górę. Mijamy po prawej nowoczesny kościół Niepokalanego Serca NMP
i po wyjściu na górną krawędź doliny Warty, skręcamy w lewo w ul. Źródlaną, idąc nią wśród zabudowań jednorodzinnych. Na rozwidleniu ulic
szlak rowerowy odchodzi w prawo (w kierunku Urzędu Gminy), a my idziemy dalej prosto, ul. Działkową. Następnie ulicami Poprzeczną i Zieloną
dochodzimy do skraju lasu (1,2 km), jesteśmy w obrębie dawnego przysiółka Czerwonczyn, dziś skraju Czerwonaka. Tu przecinamy drogę i wchodzimy ścieżką w las pod górę. Następnie skręcamy w lewo na drogę leśną,
a dalej w prawo skos na ścieżkę, którą wychodzimy na nieutwardzoną drogę jezdną. Idąc nią w prawo, docieramy do asfaltowej drogi z Czerwonaka do osady Dziewicza Góra (2,5 km), którą prowadzi
opuszczony uprzednio szlak rowerowy. Idziemy w lewo, a po 300 m
- pozostawiając ponownie szlak rowerowy - skręcamy w prawo i wąską,
stromą ścieżką (miejscami zarośniętą tarniną) wchodzimy na szczyt Dziewiczej Góry /143 m n.p.m./, przy węźle szlaków pieszych i II przystanku
przebiegającej tu ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra” (3,2 km).
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Dąb Bartek w Owińskach

Dochodząc
do styku z drogą z lewej strony
mijamy zaraz po prawej dąb o obw. 370 cm, a przy
styku z drogą z prawej strony docieramy do podmokłej dolinki,
na skraju której rośnie sosna pospolita o obw. 275 cm. Za dolinką znów
wchodzimy w las, mijamy grupę drzew uznanych za pomniki przyrody
i leśną klasę im. Augusta Cieszkowskiego /XVII przystanek ścieżki przyrodniczo-leśnej/ z tablicami omawiającymi wybrane zagadnienia z zakresu
ekologii i niektórych grup roślin i zwierząt. Docieramy zaraz do zabudowań
leśnictwa Annowo (5,4 km), które mieści się w dawnym dworku myśliwskim rodziny von Treskow, z poł. XIX w. Przy leśniczówce rośnie kolejny
pomnik przyrody - dąb o obw. 480 cm.
Idziemy nadal prosto, mijamy lipę drobnolistną o obw. 415 cm (pomnik
przyrody), za którą wychodzimy z lasu. Przechodzimy pod linią wysokiego napięcia i przecinamy skrzyżowanie dróg (5,8 km); po prawej w oddali widoczne są zabudowania osady Annowo. Przechodzimy pod kolejną
linią energetyczną i po przecięciu podmokłej dolinki docieramy do zabudowy letniskowej w Miękowie. Tu na skraju wsi skręcamy w prawo
(6,5 km) na drogę wysadzaną brzozami, prowadzącą skrajem wspomnianej
dolinki. Mijamy kilka okazałych dębów o obw. do 315 cm i dochodzimy do
utwardzonej drogi z Annowa do Owińsk (7,3 km), którą idziemy w lewo.
Z prawej strony widoczne są hałdy wysypiska odpadów komunalnych,
a po lewej komin Centrum Ogrodniczego „Prima Flora” i wieże kościoła
pocysterskiego w Owińskach. Otwartym terenem dochodzimy do skrzyżowania dróg i początku szlaku czarnego w pobliżu wschodniego skraju
Owińsk /8,0 km/. Odchodząc tu od szlaku niebieskiego (który prowadzi
w prawo do Tuczna) skręcamy w lewo idąc teraz za znakami szlaku czar-
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Po jego prawej stronie mijamy kościół pocysterski (opis patrz str. 138) oraz
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i obok przystanku PKS ponownie przekraczamy drogę Poznań – Wągrowiec
(10,3 km), za którą przez prawą bramę wjazdową (w lewej
okresowo czynny jest punkt
IT) wchodzimy na teren parku
pałacowego (pow. 20,0 ha),
założonego na pocz. XIX w.,
a zaprojektowanego zapewne przez Piotra Józefa Lenne.
Idziemy w prawo skos alejką
parkową, przechodzimy przez
mostek, przy którym rośnie potężny wielopienny białodrzew
lejowej
o obw. 655 cm i wychodzimy
zytówką linii ko
Szynobus jest wi
nka
elo
Zi
y
cz
sz
Pu
ju
zaraz z parku, też przez mostek.
biegnącej na skra
Ulicą Poprzeczną, mijając po
lewej gminne przedszkole, a po
prawej budynek szkoły, dochodzimy do stacji PKP i przystanku autobusów
komunikacji gminy Czerwonak w Owińskach (11,2 km), gdzie kończy się
szlak czarny i trasa naszej wycieczki.
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PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja

nego (razem ze szlakiem rowerowym R-1 i Cysterskim Szlakiem Rowerowym), który umożliwi nam poznanie głównych zabytków Owińsk. Przechodzimy zaraz przez przejazd kolejowy na linii Poznań-Wągrowiec (8,2 km)
i ul. Kolejową wchodzimy do Owińsk. Mijamy po prawej cmentarz,
na nim groby 8 żołnierzy WP (zmarłych w następstwie odniesionych ran
w działającym we wsi w 1945 r. szpitalu polowym) ozdobiony pomnikiem
ku ich czci (rzeźbiarz Józef Murlewski) oraz odchodzącą w prawo (razem
ze szlakiem rowerowym R-1) ul. Dworcową do pobliskiej stacji kolejowej
(stąd 200 m). Dalej mijamy rozległy park (pow. 13,9 ha) z 2 poł. XIX wieku,
w nim ośrodek Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu oraz
zrujnowane zabudowania dawnego zakładu psychiatrycznego z ok.1910 r.
Dochodzimy do drogi Poznań-Wągrowiec, obok przystanku autobusowego. Tu przy figurze z 1947 r. skręcamy w lewo, a po 300 m schodzimy z szosy w prawo do renesansowego kościoła św. Mikołaja sprzed 1574 r., przebudowanego w 1686 r. (ob. nieużytkowanego) - 9,4 km. Za murem cmentarza
przylegającego do kościoła skręcamy w prawo na ścieżkę, którą schodzimy
w dolinę widocznej stąd Warty. Przy potężnym dębie o obw. 810 cm (pomnik przyrody „Bartek”) przechodzimy przez kładkę na strumieniu Owińska Struga, za którą skręcamy w prawo i drogą między rzeką a zabudowaniami pocysterskimi (ul. Cysterek) dochodzimy do pl. Przemysława.
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Dojazd do Łopuchowa pociągiem (linia Poznań – Wągrowiec) lub autobusem PKS. Powrót ze Sławy Wlkp. pociągiem (linia Wągrowiec – Poznań)
lub autobusem PKS. Szlak prowadzi przez płn. część Puszczy Zielonka, pofałdowany teren, porośnięty lasami o zróżnicowanym charakterze. Na jego
trasie pojawiają się także malownicze rynny jeziorne.
Łopuchowo to wieś położona 7 km na płn.- wsch., od Murowanej Gośliny, przy drodze i linii kolejowej Poznań – Wągrowiec.
We wsi zrujnowany dwór szachulcowy z 1780 r., rozbudowany w latach 1800-25. Przy nim park krajobrazowy (pow. 3,3 ha)

META

START

trasa śródleśna
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Od stacji PKP w Łopuchowie (0,0 km) idziemy w lewo drogą wzdłuż
linii kolejowej, w kierunku
Murowanej Gośliny. Po 300 m
zbaczamy z niej w lewo na
drogę asfaltową do Łopuchówka, którą prowadzi też
szlak rowerowy R-5. Przechodzimy tu przez przejazd
kolejowy, mijamy po lewej
boisko piłkarskie i początkozyżówek
wo przez pola, a dalej przez
Para kaczek kr
las, dochodzimy do miejsca
postojowego przy drewnianej
stodole (1,4 km). Tu skręcamy
w lewo, odchodząc od szlaku rowerowego R-5, na drogę
leśną i zaraz na rozwidleniu
dróg, idziemy w prawo skos
prostym duktem przez wysokopienny las. Dalej przez pewien czas wędrujemy wzdłuż
siatki ogradzającej młodnik.
Przecinamy następnie gruntową drogę jezdną i zaraz
W cztery oc
na skrzyżowaniu skręcamy
zy z...
w prawo. Idziemy teraz
dość trudnym do przejścia
duktem, a dalej dróżką przez las mieszany. Przekraczamy drogę asfaltową Łopuchówko - Dąbrówka Kościelna (3,8 km), którą prowadzi szlak rowerowy i bezdrożem schodzimy
w dość stromą rynnę jeziorną. Tu dochodzimy do płn. krańca Jeziora Leśnego (pow. 11 ha), skręcamy przy nim w lewo wędrując teraz wzdłuż wsch.
brzegu jeziora.
Na jego przeciwległym brzegu znajduje się rezerwat florystyczny
„Żywiec Dziewięciolistny” (pow. 10,51 ha), chroniący stanowisko reliktowej

.......
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ze stawem i alejami grabowymi, będącymi pozostałością założenia regularnego z końca XVIII w. Obok obszerny kompleks
zabudowań folwarcznych z 2 poł. XIX w. Na zach. krańcu wsi
szachulcowa- ceglana kaplica św. Wawrzyńca z końca XIX w.,
ostatnio przebudowana.
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Jezioro Głęboczek

w Wielkopolsce rośliny, charakterystycznej dla buczyn
karpackich. Nad jeziorem mijamy barakowóz
(stanicę wędkarską Koła PZW „Świerki”) i pomosty wędkarskie.
Odchodząc dalej od jeziora idziemy krętą drogą leśną pod górę, prowadzącą wzdłuż wysokiego zbocza (po lewej) i rozpadliny (po prawej)
i wychodzimy na drogę asfaltową Łopuchówko – Dąbrówka Kościelna
(5,0 km), którą idziemy w prawo razem z przebiegającym nią szlakiem rowerowym. Mijamy po prawej szkółkę leśną, a dalej boisko piłkarskie i dochodzimy do styku ze szlakiem pieszym niebieskim i rowerowym R-4, przy
dawnym cmentarzu na płn. skraju wsi Głęboczek (5,9 km).
Głęboczek to śródleśna wieś położona w głębokiej dolinie
Goślinki (prawego dopływu Warty), nad Jeziorem Głęboczek
(pow. 3 ha), 7 km na wsch. od Murowanej Gośliny. Od 1445 r.
do połowy XVI w. przejściowo był miastem. Znajdował się tu
również kościół rozebrany w 1744 r. Przy drodze do centrum
wsi pomnikowa sosna o obw. 300 cm, o parasolowatej koronie
i odsłoniętym systemem korzeniowym. Nad jeziorem, na lewym brzegu Goślinki, znajduje się grodzisko stożkowate „Pański
Dwór” o średnicy 30 m.
W dalszą trasę wyruszamy stąd za znakami szlaku niebieskiego skręcając
tu w lewo, a po chwili w lewo skos, odchodząc od szlaków rowerowych.
Po wyjściu na górną krawędź doliny Goślinki przekraczamy drogę (końcówka odcinka asfaltowego) Łopuchówko – Dąbrówka Kościelna, przechodzimy pod linią energetyczną i wędrujemy dalej prosto ładną drogą
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Mijamy po lewej grotę maryjną, a przy ostatnich zabudowaniach osady skręcamy w lewo (9,2 km) przechodząc pod linią energetyczną. Idziemy teraz drogą leśną prowadzącą przez pagórkowaty teren.
W oddali po lewej widoczne jest Jezioro Dzwonowskie. Droga wspina się teraz „wąwozem” pod górę, doprowadzając nas do osiedla domków letniskowych (10,9 km). Dalej mijamy w dole po lewej Jezioro Borowe (pow. 4 ha)
i dochodząc do skrzyżowania dróg na skraju lasu skręcamy
w lewo w kierunku widocznych zabudowań kolejnego osiedla domków letniskowych. Wchodzimy między te zabudowania, przecinamy
dalej skrzyżowanie dróg i skręcamy w prawo skos na drogę z linią energetyczną. Mijamy następne domki letniskowe i ogródki działkowe
„Zacisze” w Sławicy, za którymi na lewo od drogi widoczne jest teraz Jezioro Gackie (pow. 29 ha). Pośród kolejnych domków letniskowych dochodzimy do zabudowań wiejskich Sławicy (znanej od 1404 r.;
w XVIII w. miała ona prawa osady olęderskiej).
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leśną na płn.-wsch. Po dłuższym marszu dochodzimy do biegnącej drogi
ukośnie drogi, którą idziemy w lewo. Przekraczamy dalej polodowcową
rynnę Dzwonówki i docieramy do Dzwonowa - niewielkiej osady leśnej,
położonej w pobliżu Jeziora Dzwonowskiego (pow. 20 ha). Do XVI w. była
to znaczna osada, jedna z siedzib rodu Nałęczów (którzy później przyjęli
nazwisko Dzwonowskich). W rozwidleniu dróg, po płn. stronie osady, rośnie okazały jesion o obw. 320 cm.

Mijamy pomnikową lipę o obw.
450 cm, a przy przydrożnym
krzyżu dochodzimy do poprzecznej drogi, którą prowadzi szlak
rowerowy niebieski. Skręcamy tu
w prawo dochodząc do drogi asfaltowej (13,0 km), którą idziemy
w lewo (szlak rowerowy skręca
tu w prawo).
Mijamy ostatnie zabudowania
Sławicy i docieramy do przejazTereny rekreacyjne w Sławicy
du kolejowego, za którym droga wykręca w prawo do drogi
Poznań – Wągrowiec (13,9 km).
Drogą tą w prawo dochodzimy po 400 m do stacji PKP w Sławie Wlkp.
(14,3 km) - niewielkiej wsi położonej na płd. od Skoków, przy drodze
i linii kolejowej Poznań – Wągrowiec, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

.......

77

„LE

PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja

TNISK
START
OWA”
: Prom Bogdan
.....
Kucharski
- szlak
no - W
.....
r
z
o
ielony
.....
i niebie nczyn - Tucz
.....
n
ski - dł
.....
. 10,1 o
.....
km
.
.....

.....

.....

Dojazd do Promna pociągiem (linia Poznań –
Gniezno). Powrót z Tuczna autobusem linii 323 komunikacji
gminy Czerwona do ronda Środka w Poznaniu.

.....

.....

....

Szlak prowadzi przez płd.-wsch. część Puszczy Zielonka. Na jego trasie
znajdują się: dolina rzeki Głównej, pofałdowany teren rolniczy oraz malownicza rynna jeziorna i lasy Puszczy. Ponadto przy szlaku ciekawa wieś
Wronczyn, związana w przeszłości ze znaną rodziną Jackowskich.
Początek trasy przy stacji PKP w Promnie, położonej na skraju osiedla willowego Promno – Letnisko, wybudowanego w okresie międzywojennym
przy linii kolejowej Poznań – Gniezno (sama wieś Promno leży 3,5 km stąd

META

trasa letniskowa
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na płd. - wsch. przy drodze Kostrzyn – Pobiedziska). W 1971 r.
wzdłuż linii kolejowej zbudowano drogę z Poznania
w kierunku Gniezna, przy której urządzono przydrożny parking,
a w 1974 r. wzniesiono tu stylowy gościniec wielkopolski „Rzepicha”.
Z przystanku PKP w Promnie (0,0 km) wychodzimy razem ze szlakiem
rowerowym pomarańczowym na płn., przekraczamy drogę Poznań – Gniezno i idziemy drogą asfaltową. Po prawej mijamy w oddali gościniec „Rzepicha” i dochodzimy do mostu na Głównej (0,5 km) - prawy dopływ Warty,
dł. 46 km, wypływa z Jeziora Lednica. Tuż przy nim, po prawej stronie,
rośnie okazały dąb o obw. 410 cm. Za rzeczką wchodzimy na teren osady
Borowo Młyn, a dalej przechodzimy obok rozległych ogródków działkowych z osiedlem domków letniskowych - Gorzkie Pole. Przy ostatnich zabudowaniach kończy się asfalt i dalej wędrujemy drogą gruntową wzdłuż linii energetycznej. Następnie przecinamy trakt z Kołaty do Jerzyna (2,5 km)
i wchodzimy do lasu. Za linią wysokiego napięcia dochodzimy do poprzecznej drogi (3,3 km), skręcamy w nią w lewo, a po chwili - na skrzyżowaniu
dróg - w prawo, na drogę z Jerzykowa do Wronczyna. Doprowadza nas
ona do przesmyku między jeziorami Wronczyńskim Wielkim (pow. 40 ha)
po lewej i Wronczyńskim Małym (pow. 21 ha) po prawej, za którym - tuż przed
widocznym w porze bezlistnej cmentarzem we Wronczynie - szlak skręca
w lewo (4,1 km), odchodząc tu od szlaku rowerowego.
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Jezioro Wronczyńskie Wielkie

Warto tu na chwilę opuścić szlak i pójść prosto a następnie skręcić w prawo
do oddalonego stąd o 400 m Wronczyna - wsi położonej przy płn. brzegu
Jeziora Wronczyńskiego Małego, 6 km na płn.-wsch. od Pobiedzisk, przy
drodze do Wierzonki.

.......
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Wronczyn – była to dawna posiadłość biskupów poznańskich,
od XIV w. w rękach szlacheckich. W 1889 r. wykupił ją z rąk
niemieckich Tadeusz Kryspin Jackowski (1859-1924), syn Maksymiliana (patrona Kółek Rolniczych w Wielkopolsce), działacz gospodarczy, założyciel powstałego w 1900 r. Związku
Ziemian - spółki mającej na celu ratowanie majątków polskich
przed przejściem w ręce niemieckie. We wsi znajduje się kościół
św. Stanisława z lat 1973-75 r., wybudowany obok miejsca
po świątyni drewnianej z XVIII w., spalonej przez Niemców
w 1945 r. Przy nim drewniana dzwonnica z 1762 r. Na przykościelnym cmentarzu groby rodziny Jackowskich, m.in. Maksymiliana.
Ponadto we wsi dwór zbudowany zapewne na przełomie XVIII
i XIX w., przebudowany nieco na pocz. XX w., z drewnianym portykiem czterokolumnowym. We dworze tym u Tadeusza Gustawa Jackowskiego (wnuka Maksymiliana) gościło w okresie międzywojennym wiele znaczących osób ze świata teatru i literatury,
m.in. Kornel Makuszyński, Juliusz Osterwa, Leon Schiller
i Jan Lechoń. Bywali tu także przedstawiciele świata polityki,
m.in. Edward i Roger Raczyńscy. Obok dworu niewielki park
krajobrazowy (pow. 2,66 ha) z pocz. XX w., a wśród zabudowań folwarcznych gorzelnia z przełomu XIX i XX w., zbudowana
z dużych głazów granitowych. W 2005 r. w miejscowym Zespole
Szkół, który otrzymał imię Maksymiliana Jackowskiego, otwarto
Izbę Pamięci tego wybitnego Wielkopolanina.
Kontynuując wycieczkę szlakiem zielonym idziemy ścieżką leśną, prowadzącą wzdłuż płn. brzegu Jeziora Wronczyńskiego Wielkiego. Jezioro to,
wraz z innymi akwenami - leży
w rynnie polodowcowej, ciągnącej się od Pobiedzisk
aż po Murowaną Goślinę.
Omijamy Stanicę Leśną Wronczyn dalej kilka okazałych
dębów o obw. do 310 cm
i docieramy nad kolejne jezioro - Stęszewskie (pow. 15 ha),
z miejscem do biwakowania
(6,2 km). Zaraz za nim położone jest Jezioro Kołatkowskie (pow. 78 ha), przy któreowy
Szuwar wielkoturzyc
go wsch. skraju obok okazałej
3-konarowej sośnie pospoli-
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Mijamy kolejną plażę, a na wysokości wyspy na jeziorze skręcamy w prawo
skos pod górę i między lasem a kolejnym osiedlem domków letniskowych,
wychodzimy na asfaltową drogę z Wierzonki do Pobiedzisk,
przy styku ze szlakiem niebieskim (9,3 km). Skręcamy tu
w lewo i przez 500 m idziemy za znakami obu szlaków,
aż do zabudowań Tuczna
(9,8 km) - niewielkiej wsi letniskowej, położonej między Jeziorami Kołatkowskim i Tuczno
(pow. 13 ha), 10 km na płn.-zach.
od Pobiedzisk, przy drodze do
Wierzonki. Jest to dawna osada
W przygotowaniu...
olęderska, założona wśród lasów
w XVII w. Na płn. brzegu Jeziora
Kołatkowskiego w 2 poł. XX w.
powstało duże osiedle domków
letniskowych, a na wsch. krańcu
jeziora – miejsce do biwakowania i kąpieli.
Tu opuszczamy szlak zielony,
który schodzi z drogi w prawo
skos (do Okońca) i szlakiem
niebieskim szosą dochodzimy
po 600 m do pętli autobusów
komunikacji gminy Czerwonak
w Tucznie (10,4 km), gdzie
kończymy trasę naszej wycieczki.

.......
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tej (pierwotnie 4-konarowej) o obw. 400 cm - skręcamy w prawo (7,0 km).
Mijamy plażę z miejscem do kąpieli i dłuższy czas idziemy, miejscami przejście dość uciążliwe, ścieżką między jeziorem i rozległymi koloniami domków letniskowych w Stęszewku - niewielkiej wsi położonej
na płn. od Jeziora Kołatkowskiego, 8 km na płn.-zach. od Pobiedzisk.
Opustoszała po potopie szwedzkim, została w 1677 r. zasiedlona olędrami. Z dawnego zespołu dworskiego zachował się tu park krajobrazowy
(pow. 1,80 ha) z XIX w. W budynku pofolwarcznym znajduje się stajnia
i ośrodek jazdy konnej „Liljówka”.

... do skoku
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Dojazd do Kiszkowa autobusem z Poznania lub Gniezna.
Powrót do Kiszkowa autobusem z Dąbrówki Kościelnej, kierunek na Gniezno.
Szlak prowadzi polnymi drogami wzdłuż Doliny Rzeki Małej Wełny, dalej
Doliną Jeziora Turostowskiego, aż do Dąbrówki Kościelnej. Na jego trasie
znajduje się kościół pw. Jana Chrzciciela w Kiszkowie, Kościół pw. Serca
Pana Jezusa w Kiszkowie, cmentarze ewangelickie w Turostowie i Dąbrówce, grodzisko średniowieczne w Turostowie oraz Sanktuarium Maryjne
w Dąbrówce Kościelnej.

.......

Szlak rozpoczyna się
w Kiszkowie przed kościołem pw. św
Jana Chrzciciela (0,0 km). Kierujemy się w stronę
rynku, skręcamy w lewo, schodzimy na dół i ponownie skręcamy
w lewo. Po prawej stronie mijamy murowany kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa (0,3 km). Schodząc z górki dochodzimy drogi Pobiedziska - Charbowo. Skręcamy w prawo i idziemy tą drogą, która łagodnym
łukiem skręca w lewo. Przechodzimy przez most na Małej Wełnie (0,6 km),
po 100 m skręcamy w prawo kierując się na Turostowo. Kontynuujemy
wycieczkę drogą asfaltową. Z tej
drogi po około 200 m skręcamy
w prawo w polną wąską drogę
(1,0 km).
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Kościół w Dąbrówce Kościelnej

Od tego momentu idziemy nieutwardzoną drogą wzdłuż rzeki
Małej Wełny. Odchodząc żegna
nas panorama zachodniego Kiszkowa z dominującą sylwetką kościoła po ewangelickiego. Gdy
idziemy doliną, rozpościera się
przed nami malowniczy krajoDĄB PAPIESKI
braz rolniczy. Po prawej stronie
DĄBRÓWKA KOŚCIELNA
drogi dominują łąki i pastwiska,
które urzekają piechura, zwłaszcza w okresie wiosny, kiedy to cieszą oko różnymi kolorami kwitnących kwiatów, a w powietrzu unosi się ich zapach. Prawa strona
to pola uprawne poprzeplatane zadrzewieniami, które wznoszą się łagodnie

.......
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GRODZISKO ŚREDNIOWIECZNE W TUROSTOWIE
Grodzisko stożkowate w Turostowie jest położone na zachód
od wsi, nad brzegiem Jeziora Turostowskiego. Jest datowane na
wczesne średniowiecze, było użytkowane w latach 1250-1350.
Dotarcie do obiektu nie nastręcza większych trudności - kiedy
główna droga we wsi skręca w kierunku Turostówka, należy
pojechać jej nieutwardzonym przedłużeniem. Grodzisko znajduje się w drzewach po prawej stronie. Umocnienia ziemne są
w dość dobrym stanie, wyraźnie widoczna jest fosa grodziska
oraz zewnętrzny wał ziemny. Widoczna jest również fosa dookoła niego. Zajmuje ono powierzchnię prawie 1 hektara. Wpisane
jest do rejestru zabytków pod numerem 1341/A.
CMENTARZ EWANGELICKI W TUROSTOWIE
Po lewej stronie polnej dróżki prowadzącej z Turostowa w kierunku Karczewa, tuż za grodziskiem, ukazuje się na horyzoncie kępa
drzew. Na uwagę zasługuje piękny świerk i potężna, uschnięta
brzoza. Na cmentarzu znajduje się kilka betonowych obwódek i
dwie zniszczone płyty nagrobne.
w górę. Tą drogą dochodzimy do granicy otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Jest nią droga biegnąca z Turostowa do Pawłowa (2,6 km).
Dochodząc do tej drogi, która jest zdecydowanie szersza od dotychczasowej skręcamy w lewo. Szlak w tym miejscu oddala się od Doliny Rzeki i przechodzi w Dolinę Jeziora Turostowskiego i małego cieku wodnego przepływającego przez to jezioro. Kierujemy się na Turostowo, dochodząc do
wioski widzimy pozostałość zadrzewienia
przydrożnego, w którym dominują sędziwe jawory, klony
i graby. W odległości około
300 metrów przed Turostowem po prawej stronie drogi
znajduje się zadrzewienie złożone z rozłożystych lip, wielkiego świerku i brzozy (3,7 km).
Jest to stary ewangelicki cmentarz. Do dzisiaj zachowały się
tam nieliczne stare nagrobki.
DĄBRÓWKA KO
ŚCIELNA
cmentarz
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W Turostowie (4,0 km) dochodzimy do skrzyżowania i skrę-

.......

Dąbrówka Kościeln

a

Za zabudowaniami szlak skręca w prawo i prowadzi wąską polną drogą wzdłuż samego jeziora, które co
chwilę pojawia się nam między zadrzewieniami. Jest to jedna z najbardziej
malowniczych części tego szlaku. Pofalowane nieukształtowanie terenu, wysokie skarpy jeziora i zadrzewiania olchowe sprawiają wrażenie małej Szwajcarii. Idąc tą drogą mijamy po lewej stronie zabudowania dużego gospodarstwa rolnego, które administracyjnie należy do miejscowości Gniewkowo. Za
tym gospodarstwem po około 400 m skręcamy w małą dróżkę w prawo (6,0
km), która na początku ciągnie się wzdłuż wąskiego nieużytku porośniętego
wierzbami, opada w dół, przechodzi przez rów i wchodzi do sosnowego lasu
(6,4 km). Po 100 m wychodzimy z niego i dalej idziemy wzdłuż lasu mając
go po swojej prawej stronie. Po pewnym czasie ten las się skończy i zacznie
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camy w prawo. Pokonujemy
około 200 metrowy odcinek
pokryty częściowo asfaltem
i za gospodarstwem, przed
którym rosną dwie pokaźne lipy szlak skręca w lewo.
W tym miejscu jednak warto
zejść 200 m ze szlaku i udać
się prosto w kierunku jeziora.
W tamtym miejscu nad jeziorem znajduje się kąpielisko,
a w bezpośrednim jego sąsiedztwie duże stożkowe grodzisko średniowieczne.

KOŚCIÓŁ PW. NSPJ W KISZKOWIE
Zbudowany został w latach 1880-1882 w stylu neogotyckim.
Do roku 1945, był on kościołem parafialnym ewangelickim. Od
zakończenia II wojny światowej, jest kościołem pomocniczym
parafii św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie.
Wnętrze kościoła było wielokrotnie przebudowywane. W prezbiterium zachowały się jednak trzy okna witrażowe z 1897 roku. Pozostałe witraże pochodzą z 2006 roku. Z czasu budowy zachowana
została stolarka drzwiowa i ceglana posadzka. Kościół zachował
pierwotną formę - półkoliste zamknięte okna i portal, pilastry i zabytkowy gzyms wieńczący, który jest przykładem historyzującej
architektury sakralnej końca XIX wieku, sięgającej do wzorów średniowiecza, stanowi dobro kultury i podlega ochronie prawnej.
W roku 1962 kościół został wpisany do rejestru zabytków.

.......
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KISZKOWIE
Pierwszy drewniany kościół w Kiszkowie wzniesiony został
w XIV w. Obecny modrzewiowy kościółek stojący na wzniesieniu i otoczony kasztanowcami wybudowany został 1733 roku.
Jest to świątynia jednonawowa o konstrukcji zrębowej z wieżą
od frontu. Najstarszą częścią kościoła jest murowana kaplica pochodząca z XVI wieku, która została wzniesiona przez Łukasza
Niemojewskiego, właściciela Kiszkowa jako wotum dziękczynne
za odzyskanie zdrowia. Dzięki temu wydarzeniu powstało Sanktuarium Matki Boskiej Kiszkowskiej. Z kaplicy obraz przeniesiono
do ołtarza głównego, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Kiszkowskie Sanktuarium znane było niegdyś w całej Wielkopolsce.
Dawniej spełniał funkcję fary miejskiej. We wnętrzu warto zobaczyć barokowe wyposażenie z XVIII wieku, obraz Matki Boskiej,
zabytkową ambonę i chrzcielnicę. Na uwagę zasługuje również
pieta, pochodząca z nieistniejącego już kiszkowskiego drewnianego kościółka, pw. Św. Trójcy. Warto zwrócić również uwagę na
antependium ołtarza, gdzie znajduje się rzeźbiona kompozycja
nawiązująca do Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. W latach 70. i 80. XX wieku kościół odnowiono. Wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 376/A z 25.11.1968.
inny po stronie lewej. Dalej dochodzimy do asfaltu, którym idziemy prosto
zaledwie kilkadziesiąt metrów. Na rozstaju dróg mijamy po lewej krzyż i skręcamy w prawo, w kierunku Dąbrówki Kościelnej. Droga prowadzi nas prosto
do sanktuarium. Najpierw idziemy polami mijając zadrzewienia olchowe po
lewej, a dalej sosnowy lasek po prawej. Dochodzimy do większego skrzyżowania (8,4 km) na skraju puszczy. Z tego rozchodzą się drogi: w lewo na
Turostówko, Stęszewice; w prawo pierwsza na Karczewko,
a kolejna na osiedla działkowe.
My wybieramy drogę na wprost.
Jest to ostania prosta. Jej pierwsze 700 m prowadzi przez las,
dalej młody las pozostaje już tylko z prawej strony. Na wejściu
do Dąbrówki Kościelnej mijamy
z prawej strony cmentarz katolicki. Znajduje się na nim kilka nagrobków z początków XIX wieku
oraz 6 okazałych dębów, które
KISZKOWO kościół
zostały ustanowione pomnikami
św. Jana Chrzciciela
przyrody.
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DOLINA JEZIORA TUROSTOWSKIEGO
Jedna z najbardziej malowniczych części gminy Kiszkowo. Jezioro i przepływający przez nie ciek wodny tworzą urozmaicony
krajobraz z wysokimi skarpami, oczkami wodnymi porośniętymi
szuwarami trzcin, oraz mozaika najróżniejszych zadrzewiań. Jest
to bardzo ciekawe miejsce pod względem florystycznym i faunistycznym. Rosną tu trzy gatunki storczyków oraz można spotkać
wiele ciekawych gatunków ptaków. Należą do nich bąki, bączki,
żurawie czy zielonki.
KOŚCIÓŁ PW. NMP WNIEBOWZIĘTEJ
W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ
Początki parafii sięgają prawdopodobnie XIII wieku. Pierwsza informacja na temat samego kościoła pochodzi z lat dwudziestych
XVI stulecia. Wiadomo, że istniał wtedy kościół pod wezwaniem
Wniebowzięcia N.M.P. Na przestrzeni dziejów sanktuarium istniały cztery kościoły. W 1928 roku poświęcono kamień węgielny
pod obecny kościół murowany. Ksiądz proboszcz Pyszkowski
nie szczędził trudów, by pozyskać potrzebne na ten cel pieniądze. Zorganizował objazdowe kino. Jeździł po całej Wielkopolsce z prelekcjami. Budowa kościoła została dokończona po
wojnie. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem. W drugą niedzielę września odbywa się
tam co roku odpust ku czci Matki Boskiej Pocieszenia.

KISZKOWO kościół NSPJ.

.......
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NORDIC WALKING,

PROPONOWANE TRASY TRENINGOWE
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PATRYCJA OWCZARZAK, Monika Urbanowicz

TRENUJ NORDIC WALKING W PUSZCZY ZIELONKA! Nordic walking
jest oryginalną formą ruchu powstałą w Finlandii w latach 20-tych XX wieku.
Początkowo był to element treningu dla narciarzy biegowych. Z biegiem
czasu przekształcił się w ciekawy i pożyteczny rodzaj rekreacji skierowanej
do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Dużą popularność zdobywa wśród
turystów, co cieszy tym bardziej, że możemy go propagować na terenie
Puszczy Zielonka.
Nordic walking czyli po prostu spacer z kijkami może uprawiać dosłownie
każdy – bez względu na wiek, płeć, poziom sprawności fizycznej czy tuszę.
Osoby, które zdecydują się przystąpić do treningu mogą wybierać spośród
trzech jego rodzajów: zdrowotnego, fitness i sportowego.
Spacerowanie połączone z odpychaniem się specjalnymi kijkami to zdrowie nie tylko dla ciała, ale i dla ducha, to nie tylko trening mający poprawić naszą kondycję, ale także forma relaksu psychicznego. Jest pomocny
w permanentnym stresie – likwiduje napięcie w obrębie ramion i karku,
które wtedy są najczęściej napięte.
Podejmując regularny trening usprawniamy układ krążenia i oddychania, wzmacniamy mięśnie oraz odciążamy stawy kończyn i kręgosłupa.

Dzięki nordic walking turyści powrócili na szlaki piesze
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Nordic walkin

g sprawdza się

w Pusz

czy
na 100%
Nie bez znaczenia w tej formie aktywności są specjalne
kijki. To one nadają marszowi cech nordic walking i w znacznym stopniu uatrakcyjniają spacer – „napędzają”,
nadają rytm kroków, pomagają pokonywać niewygodne ścieżki. Służą także jako pomoc w rozgrzewce przed wycieczką oraz jako przybory do zabaw terenowych dla najmłodszych turystów.

Zalecane jest by przygodę z nordic walking rozpocząć pod okiem instruktora, który pomoże dobrać odpowiednią długość kijków, nauczy techniki
marszu, podpowie jaki rodzaj treningu podjąć i zaproponuje trasy spacerowe.
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Uwalniające się podczas wysiłku
„hormony szczęścia” powodują
dobry nastrój, wyzwalają w nas
ukryte pokłady sił witalnych.
Nordic walking jest także okazją do spotkań towarzyskich na
świeżym powietrzu. Podczas
spaceru po lesie czy parku
można swobodnie rozmawiać,
czerpać radość z kontaktu
z przyrodą.

Zalety nordic walking (wg www.nordwalk.pl)
• angażuje do ruchu ponad 600 mięśni (90%) naszego ciała,
• powoduje aż o 20% większe spalanie kalorii niż bieganie:
ok 400kcal/h,
• odciąża stawy kończyn dolnych i kręgosłupa o ok. 5 kg (28 ton/h)
na płaskim terenie,
• jest to 30 – 40% bardziej efektywny ruch od spaceru bez kijków,
• ćwiczy jednocześnie siłę, wytrzymałość i koordynację,
• usprawnia przepływ krwi w kończynach górnych i dolnych,
• obniża spoczynkowe ciśnienie krwi,
• poprawia tolerancję glukozy, redukując zapotrzebowanie na insulinę,
• obniża „zły” cholesterol (zwiększając HDL – „dobry”),
• redukuje wagę ciała aktywizując ruchowo osoby prowadzące
siedzący tryb życia,
• powoduje wzrost pochłaniania tlenu o 46% wyższy niż w stosunku
do marszu bez kijków.
Połącz przyjemne z pożytecznym!
Do Puszczy Zielonka marsz!

.......
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Jeziora

„

Jeziorna
Swarzędzkiego
Magdalena
”
.....
Malińska
.....
.....
– Murek
...
.....

.....

.....

.....

.....

.....

Długość – 8,3 km
Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – 2,5 h)
Możliwości postoju:
- 700 m (przystań wodna)
- 3,7 km (teren przy Leśnictwie Zieliniec),
- 4,3 km (trawiasta „plaża” nad jeziorem),
- 6,1 km (mała infrastruktura – 2 stoły z ławami nad jeziorem, sklep),

.....

..

Spacerowa trasa swarzędzka nordic walking rozpoczyna się przed wejściem głównym na Pływalnię „Wodny Raj” – jednym z obiektów SCSiR.
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trasa jeziorna
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Ruszamy w stronę lodowiska. Za budynkiem lodowiska wchodzimy
na ścieżkę spacerową, biegnącą wzdłuż brzegu jeziora. Na wysokości kościoła św. Marcina ścieżka skręca w lewo.
Po 700 metrach dochodzimy do przystani wodnej. Jest tu plac zabaw,
ławeczki i pomost. Tuż przed przystanią ma swój początek ścieżka zdrowia.
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Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji to kompleks obejmujący 3 pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, halę sportową,
krytą pływalnię, wypożyczalnię rowerów i sprzętu do nordic walking oraz sztuczne lodowisko.
Na amatorów kąpieli w „Wodnym Raju” czekają trzy baseny
różnej wielkości: basen sportowy z sześcioma torami, basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką i kaskadą wodną oraz brodzik dla
dzieci. Dużą atrakcję stanowią dwie zjeżdżalnie po 90 m długości każda. W obiekcie pływalni znajduje się kawiarenka, zespół
odnowy biologicznej. Można także skorzystać z masażu, czy pograć w kręgle. Przy pływalni znajduje się parking samochodowy,
gdzie zostawić można samochód na czas wycieczki.
Bezpośrednio do budynku pływalni przylega kryte lodowisko,
które w okresie wiosenno – letnim zamienia się w miejsce imprez miejskich – Scenę nad Jeziorem.

Swarzędzka ścieżka zdrowia – biegnie po obu stronach trasy
i składa się z 14 elementów do ćwiczeń. Przy każdym stanowisku znajduje się tablica informacyjna opisująca jakie ćwiczenia
na danym elemencie można wykonać. Ścieżka zachęca spacerowiczów do aktywności fizycznej i sprawdzenia swoich możliwości. Można wspiąć się na ściankę wspinaczkową lub ściankę
z łańcuchem drabinkowym, przejść po równoważni czy ruchomym moście. Ci, którzy chcą, mogą potrenować „brzuszki”,
a także skorzystać z drążków akrobatycznych.
Warto wiedzieć, że w Swarzędzu trenuje UKS Canoe, propagując ciekawą
i rzadką w Polsce dyscyplinę: kajak–polo. W letnie dni można spotkać zawodników grających na „wodnym boisku”.
Zmierzamy ścieżką wzdłuż brzegu jeziora. Po ok. 2,2 km dochodzimy do
ul. Cieszkowskiego i przechodzimy przez przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy. Kierujemy się w lewo, w stronę Gruszczyna i Kobylnicy.
Na moście na rzece Cybinie żegnamy się ze Swarzędzem i witamy się
z Gruszczynem (gm. Swarzędz).

.......
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Trasa rozpoczyna się i kończy
przy Pływalni „Wodny Raj””

Docieramy na wysokość figury Matki Boskiej stojącej po
drugiej stronie ulicy. Przechodzimy przez przejście i przed
figurą skręcamy w ulicę Leśną.
Po lewej stronie rozpościera
się widok na dolinę Cybiny,
który aż kusi, aby zejść i poprowadzić tę trasę bardziej
malowniczo. Niestety, tereny
prywatne uniemożliwiają ten
zabieg.

Mijamy ogródki działkowe, żegnamy się ze ścieżką
brukowaną i na 3,2 km wędrówki wchodzimy na teren
Lasów Komunalnych Miasta
Poznania. Dochodzimy do zabudowań Leśnictwa Miejskiego
„Zieliniec” – 3,7 km. W sąsiedztwie drogi asfaltowej (ul. Darniowa) przy bramie wejściowej
skręcamy w lewo. Jest tu parking
Postój na swar
zędzkiej ścieżce
samochodowy
i miejsce postoju.
zdrowia
Pierwszym obiektem za leśniczówką jest... pasieka. Po prawej
stronie trasy znajduje się polana
biwakowa. To miejsce na ognisko, czy grilla, wyposażone w ławeczki i leśne
boisko. Tutaj nasza trasa łączy się z Cysterskim Szlakiem Rowerowym (oznakowanym stylizowanym krzyżem), Drogą św. Jakuba (oznakowaną muszlą)
i Piastowskim Traktem Rowerowym. Biegnie tu także oznakowana ścieżka
leśna – ewidentny dowód częstych spacerów turystów i mieszkańców.
Piastowski Trakt Rowerowy stanowi wariant rowerowy Szlaku Piastowskiego - jednej z najbardziej popularnych tras turystycznych w Polsce i zarazem wizytówki Wielkopolski. Malowniczy szlak umożliwia zapoznanie się z dziejami państwowości
polskiej. Prowadzi z Poznania, przez min. Uzarzewo, Biskupice,
Promno, Pobiedziska, Lednogórę, Dziekanowice, Gniezno, Trzemeszno do wsi Izdby. Przebiega przez dwa parki krajobrazowe:
Park Krajobrazowy Promno oraz Lednicki Park Krajobrazowy.
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Idąc dalej
droga skręca naturalnie
w prawo. Niebawem dochodzimy do
punktu widokowego z możliwością zejścia schodami w dół – na sam brzeg Jeziora Swarzędzkiego. Kątem oka
rejestrujemy, że w krajobrazie jeziora pojawia się spora wyspa.
Jezioro Swarzędzkie, o charakterze rynnowym, zajmuje
powierzchnię blisko 100 ha. Malownicze brzegi jeziora świetnie
nadają się do spacerów. Na jeziorze znajdują się dwie niewielkie
wyspy. Jak głoszą miejscowe legendy, większa z wysp była miejscem obrzędów dawnych Słowian.
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Bezpośrednio do jeziora przylega teren Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Na 4,3 km trasy, mniej więcej w połowie naszego spaceru, przy brzegu
jeziora pojawia się miejsce postojowe z możliwością rozpalenia ogniska.
Po chwili odpoczynku, ruszamy dalej.
Wędrujemy wzdłuż brzegu Jeziora Swarzędzkiego. Na 5,7 km kończy się
leśna ścieżka i ponownie witamy asfalt i bruk. Wkraczamy do zamieszkałej
części Poznania - Zielińca.
Zieliniec to lesista część Poznania, leżąca na północ od Antoninka, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Swarzędzkiego.
W granice miasta Poznania Zieliniec włączony został w 1940 r.
To malownicza dzielnica zabudowana przez domy jednorodzinne z ogrodami. W obrębie Zielińca jest głęboko wcięta dolinka
strumyka Zielinka wpadającego do Jeziora Swarzędzkiego. Duże
różnice wysokości sprawiły, że jest ona atrakcyjna widokowo.

.......
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450 metrów dalej dochodzimy do mostku na Cybinie
płynącej dalej do Jeziora Maltańskiego. Możemy
odpocząć na ostatnim punkcie postojowym i pokrzepić się
w pobliskim sklepie spożywczym. Warto rzucić okiem na obiekt nieczynnego już młyna. Z tego miejsca roztacza się też widok na spory kawałek
Jeziora Swarzędzkiego. Ruszamy dalej! Dochodzimy do skrzyżowania
ulicy Strzeleckiej z ulicą Sarnią. Skręcamy wzdłuż brzegu jeziora w lewo
i żegnamy Cysterski Szlak Rowerowy, zmierzający wzdłuż zabudowań młyna w kierunku Jeziora Maltańskiego. Ale to trasa na kolejną interesującą
wędrówkę.
Nasza droga prowadzi ulicą Strzelecką. Po kilku krokach witamy ponownie
Swarzędz. Dochodzimy do Atrium – Centrum Sport & Fitness (7,2 km).
Atrium proponuje naukę jazdy konnej dla dzieci i dorosłych, hipoterapię
i woltyżerkę. Znajduje się tam także pensjonat dla koni. W ofercie klubu
jest także siłownia, aerobik, sala gimnastyczna i sauna. Corocznie, w maju,
ośrodek organizuje zawody konne w ujeżdżaniu.
Mijamy Atrium. Ulica Strzelecka przechodzi w ul. Św. Marcina, która po
łuku skręca w lewo. Idąc, rejestrujemy za płotem m.in. halę sportową i stadion miejski, na którym trenują swarzędzkie kluby sportowe, m.in. III ligowa drużyna piłki nożnej SKS „Unia”. Tu też odbywają się masowe imprezy
takie jak Dni Swarzędza.
Mijamy stadion i skręcamy w lewo, w ulicę Kosynierów, kierując się strzałką
„pływalnia”. I tak, dochodzimy do końca naszej trasy (8,3 km). Zapraszamy
na herbatkę!
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Długość – 5,5 km
Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – 1 ,15 h)
Możliwości postoju:
wyłącznie „naturalne”, wzdłuż brzegów jeziora.
Trasę rozpoczynamy na Rynku w Pobiedziskach, gdzie mamy możliwość
zaparkowania samochodu, skorzystania z usług gastronomicznych oraz
zaopatrzenia się w prowiant na drogę. Miejsca parkingowe znajdują się
również przy targowisku miejskim przy ul. Czerniejewskiej.
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Zanim skoncentrujemy się na treningu, warto zobaczyć kilka charakterystycznych punktów miasta. Sercem Pobiedzisk jest Rynek z XIX-wieczną zabudową, na którym znajduje się pomnik Powstańców
Wielkopolskich upamiętniający walczących Pobiedziszczan.
Naszą wędrówkę rozpoczynamy przy fontannie,
którą tworzą trzy legendarne postacie odlane z brązu
(posadowione na kamiennej podstawie): Lech, Czech
i Rus podczas odpoczynku
Lech, Czech i Rus na pobiedzi
w
trakcie poszukiwania noskim Rynku
wych ziem do zasiedlenia.

ała Archanioła
Kościół św. Mich

Z Rynku kierujemy się
do kościoła św. Michała Archanioła, mijając po drodze najstarszy – XVIII-wieczny – dom
w mieście, z łamanym dachem polskim. Na terenie
przykościelnym stoi drewniana
dzwonnica z XIX w., w której
znajdują się cztery dzwony,
w tym jeden ufundowany
w 1998 r. przez mieszkańców
gminy dla uczczenia 950-lecia powstania Pobiedzisk.

Kościół św. Michała Archanioła – jeden z najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce (z XIII/XIV w.). W nawie bocznej znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej – Pani Pobiedzisk
– słynący łaskami, który uczynił z tego miejsca Sanktuarium.
Zwraca uwagę oryginalne epitafium (leżąca i płacząca kobieta przy ściętym pniu drzewa) Mieczysława Jackowskiego, syna
Maksymiliana. Pod epitafium znajduje się rzeźbiona ławka, ufundowana przez Maksymiliana Jackowskiego. Figuralna polichromia i ozdobne sgrafitta z lat 1950-60. to dzieło Anny i Leonarda
Torwirtów z Torunia.
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Mijamy symboliczny pomnik bł. bpa Michała Kozala, który był w tej parafii
wikariuszem (w latach 1919-20 r.) i wychodzimy wąską uliczką (ul. Podgórna) z terenu kościoła. Mijamy po prawej stronie budynek plebani, obecnie
wikarówki, pochodzący z 1. poł. XIX w. Dochodzimy do ul. Czerniejewskiej,
przy której skręcamy w lewo i na najbliższym przejściu dla pieszych przechodzimy na drugą stronę ulicy.
250 m – jesteśmy na miejskim targowisku, za którym widoczne jest Jezioro
Małe. We wschodniej części targowiska znajduje się kamień upamiętniający
wizytę Księżnej Dobrawy w Pobiedziskach. Na Jeziorze Małym znajduje się
wyspa, na której istniał gród, który zapoczątkował istnienie miasta. Obecnie
na wyspie znajdują się ślady po XVI-XVII-wiecznym zamku – dworze starosty.
Podążamy dalej, wraz z oznakowaniem szlaku R-12, aby po 450 m stanąć
przed okazałym budynkiem z lat 20. XX w. otoczonym parkiem. To Klasztor
Sióstr Sacre Coeur.
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W zewnętrznych murach kościoła zwraca uwagę ok. 1000 dołków, których pochodzenie nadal nurtuje wielu zaciekawionych
turystów. Wiercone palcami przez średniowiecznych pątników?
Ucieranie proszku o właściwościach leczniczych? Najbardziej
prawdopodobne wytłumaczenie to używanie tzw. świdrów
ogniowych do rytualnego krzesania ognia w Wielką Sobotę.

Klasztor Sióstr Sacre Coeur w Pobiedziskach-Polskiej Wsi,
w którym od roku 1921 prowadzone było prywatne Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum Zgromadzenia Najświętszego
Serca Jezusa oraz internat dla dziewcząt. Szkoła przetrwała okres
wojenny (w czasie II wojny światowej w budynku mieścił się
szpital Wehrmachtu) i socjalizmu, prowadząc edukację na najwyższym poziomie. Niestety szkoła wraz z końcem roku szkolnego 2010/2011 zamyka swoją działalność.
Po prawej stronie (150 m dalej) napotykamy cmentarz żydowski
założony w XVIII w. Niestety po roku 1939 kirkut ulegał coraz poważniejszym dewastacjom, m.in. macewy wykorzystano do ułożenia pomostu w stronę jeziora. Idea odbudowy cmentarza pojawiła się
po przypadkowym odnalezieniu przez płetwonurków macew na dnie
jeziora. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Płetwonurków
i Ratowników „Podwodniak” - macewy wydobyto z dna Jeziora Dobrego
i przeniesiono na cmentarz, który otwarto ponownie w 2002 r.
Tuż za cmentarzem i tablicą informującą nas o granicy Pobiedzisk, skręcamy w prawo w dół, wchodząc na teren Łowiska Specjalnego o nazwie

.......
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Widok na Jeziora Małe i Dobre w Pobiedziskach

„Dobre” (pow. 11,5 ha)
na terenie jeziora o tej samej nazwie.
Dalej kierujemy się w lewą stronę i wchodzimy na drogę
gruntową biegnącą z Polskiej Wsi, na której możemy mieć ewentualną
styczność z motoryzacją. Czas rozpocząć właściwy trening.
Wędrując docieramy do terenu bagiennego po prawej stronie, któremu
towarzyszy krajobraz rozległych pól po lewej.
1,9 km – dotarliśmy na koniec bagien, podchodzimy nieco w górę i skręcamy w prawo, również na drogę gruntową.
2,2 km – kilka metrów przed widocznym asfaltem – droga w kierunku Kociałkowej Górki – schodzimy w prawo skos, w dół skarpy. Kierujemy się
teraz w lewo, skrajem skarpy, dość wąską ścieżką – to najmniej komfortowy
odcinek trasy, ale za to atrakcyjny.
3,7 km – ponownie dochodzimy do czystej tafli jeziora. Ta część jeziora
jest na brzegach bardziej zagospodarowana, chętnie uczęszczana przez
wędkarzy oraz spacerowiczów.
4,2 km – mijamy połączenie jezior (Małego i Dobrego) wąskim strumieniem i rejestrujemy w oddali widok nowoczesnego Kompleksu Sportowo –
Edukacyjnego. Trzymamy się brzegu jeziora, mijając porzucony „bunkier”,
który w rzeczywistości jest pozostałością po przepompowni wody z jeziora
na potrzeby klasztoru znajdującego się 100 m dalej.
4,7 km – doszliśmy do punktu wyjścia – podchodzimy zatem z powrotem
do ulicy Czerniejewskiej i kierujemy się w lewo, do Rynku.
5,5 km – jesteśmy z powrotem w centrum miasta, czas na odpoczynek.
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Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – 2,5 – 3 h)
Możliwości postoju:
wyłącznie „naturalne”, bez infrastruktury. Jedynie tuż pod koniec trasy jest możliwy długi postój na placu św. Jakuba – leśnym parkingu
z wiatą, stołami i ławami, tablicami informacyjnymi oraz sezonowym
zapleczem sanitarnym.
Trasa rozpoczyna się na parkingu przed Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej (więcej informacji na str. 11). Dalej prowadzi polami z urokliwymi punktami widokowymi, a w drugiej części kieruje
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piechurów przez lasy Puszczy Zielonka, doprowadzając w finale na parking
św. Jakuba w Dąbrówce Kościelnej i dalej, z powrotem pod Sanktuarium.
Wyruszamy w drogę (towarzyszy nam rowerowy Pierścień Powiatu
Poznańskiego i Szlak św. Jakuba), w kierunku na południowy-wschód, mijając po lewej stronie cmentarz parafialny. Dalsza droga to mozaika pól
i lasów sosnowych.
1,2 km – jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą – w prawo odbija rowerowy
Pierścień Powiatu Poznańskiego, my podążamy prosto.
2 km – widząc krzyż na rozstaju dróg skręcamy w lewo, wkraczając
na krótki, 130 metrowy odcinek asfaltu. Schodzimy z asfaltu i polną drogą
kierujemy się na południowy-wschód. Najpierw mijamy las po prawej stronie, a później idziemy ścianą lasu mając go po lewej. Na wschód od tej drogi
zaczyna się obszar Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem. Obszar ten wyznaczono w celu ochrony cennych przyrodniczo terenów lęgowych ptaków. Nad nieopodal położonym Jeziorem Turostowskim możemy
spotkać, a właściwie usłyszeć huczącego bąka. Wiosną zobaczyć można powietrzne piruety błotniaków stawowych w czasie toków. Poza tym możemy
Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem – ostoja, to fragment doliny rzeki Mała Wełna, prowadzącej wody do Wełny i dalej Warty. Obejmuje kilkukilometrowy odcinek małej rzeki nizinnej, jej
starorzecza oraz naturalne zbiorniki wodne i stawy porośnięte
roślinnością szuwarową. Krajobraz jest bezleśny, przeważają użytki rolne, z dużym udziałem łąk i pastwisk. Dolina Małej
Wełny wyróżnia się na tle otaczającej ją intensywnie wykorzystywanej przestrzeni rolniczej jako enklawa przyrodnicza. Centrum
ostoi stanowią wybudowane w latach 80-tych stawy hodowlane,
na których wkrótce po wykonaniu zaniechano gospodarowania.
Leżące nad nimi łąki są corocznie zalewane wodami roztopowymi. W 2001 roku stawy zostały częściowo wypełnione wodą,
dziś są one silnie zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami, są też
na nich wyspy pokryte murawami. Ostoja jest jedną z dziesięciu najważniejszych w Polsce ostoi bączka i rybitwy białowąsej,
ważną mewy śmieszki (500-700 gniazd) oraz łyski w sezonie migracji.
spotkać żurawie, gęgawy, bączka a nawet zielonkę. Po wyjściu z lasu wspinamy się pod małą górkę i dochodzimy do prostopadłej drogi gruntowej.
3,5 km – skręcamy w prawo na południowy zachód i dochodzimy do lasu,
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Wielkopolska Droga św. Jakuba jest odtworzonym w Polsce fragmentem Drogi św. Jakuba - europejskiej sieci szlaków
pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago
de Compostela w Hiszpanii. Szlak jest oznaczony w terenie
(na drzewach i słupach) symbolem białej muszli z wpisanym
czerwonym krzyżem oraz dodatkowo żółtymi strzałkami.
Trasa Wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba (w tym na terenie Puszczy
Zielonka w sumie ok. 40 km) biegnie przez:
• Gniezno (0 km)
• Dąbrówka Kościelna (40 km)
• Głęboczek (45 km)
• Boduszewo (49 km)
• Murowana Goślina (52 km)
• Owińska (61 km)
• Dziewicza Góra (67 km)
• Wierzenica (73 km)
• Kobylnica (76 km)
• Gruszczyn (78 km)
• Poznań (89 km)
Więcej informacji na stronie www.camino.net.pl
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gdzie spotykamy oznakowania Drogi św. Jakuba – dalej wędrujemy prosto.
Po około 1 km dochodzimy do bardziej uczęszczanej drogi i nią podążamy
dalej wzdłuż lasu.

4,5 km - na rozwidleniu dróg idziemy w prawo, mając las po obu stronach
drogi dochodzimy do kolejnej częściowo utwardzonej drogi, na którą
wchodzimy i dalej idziemy w kierunku północno-zachodnim zagłębiając się
w stary las.
Po około 350 m skręcamy w lewo, w leśną drogę oddziałową, którą idziemy przez 1,7 km. Mijamy po drodze różnowiekowe drzewostany dębowo-sosnowe we wszystkich klasach wieku.
7 km – dochodzimy do drogi Dąbrówka Kościelna – Stęszewko, skręcamy
w prawo i po 2,5 km dochodzimy do parkingu leśnego (plac św. Jakuba)
w Dąbrówce Kościelnej. Po odpoczynku i zregenerowaniu sił przechodzimy drogą asfaltową na przykościelny parking skąd rozpoczęliśmy naszą
wyprawę.

.......
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Długość – 10,5 km
Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – do 3h)
Możliwości postoju:
- 3,4 km nad Jeziorem Włókna obok pałacu,
- 6 km w lesie, przy polnej drodze do Brzeźna.

.....

.....

Naszą przygodę zaczynamy ze stacji PKP w miejscowości Sława Wlkp.,
gdzie możemy bezpiecznie zostawić samochód lub dojechać szynobusem
kursującym na trasie Poznań – Wągrowiec.
Podążamy w prawo, niestety niezbyt przyjaznym odcinkiem wzdłuż

START i META

trasa skocka
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bardzo ruchliwej drogi
wojewódzkiej nr 196, po
przejściu 300 m skręcamy
w lewo (uwaga na samochody) przechodzimy obok
przystanku autobusowego.
Wkraczamy na teren miejscowości Potrzanowo. Idziemy
polną drogą w kierunku lasu
i po przejściu 800 m naszej
wędrówki jesteśmy już w pełni
ptaka
zielonej scenerii. Podążając
kna z lotu
źno i Włó
e
rz
B
ra
Jezio
lasem z mapą w ręku możemy
stwierdzić, że po lewej stronie
mijamy Jezioro Brzeźno, a po prawej Jezioro Liskówka, które da się
dostrzec z mostku na biegnącym pod nami kanale Dzwonowskim (zwanym też Dzwonówką). Rzeka wyznacza granicę lasu. Idziemy dalej,
aby już wkrótce po lewej stronie dostrzec wyłaniający się skraj Jeziora Włókna.
To właśnie jego urokliwe zakątki będziemy podziwiać na różnych etapach
naszego marszu.
2 km - dochodzimy do kompleksu Rodzinnych Ogródków
Działkowych „Morena”. Idziemy prosto i na 2,3 km skręcamy w prawo. Dochodzimy do
drogi asfaltowej (ul. Włókna),
skręcamy w nią w lewo i wędrujemy ok. 800 m, aż do malowniczo usytuowanej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej.
3,4 km – mamy teraz dwa
ie
wyjścia, albo zejść z asfaltu
drożna na tras
Kapliczka przy
w drogę gruntową mijając
kapliczkę z prawej strony,
albo skręcić w lewo i wejść
do parku okalającego mijany
po lewej stronie pałac. Po przejściu ok. 200 m znajdziemy się wówczas w najbardziej urokliwym miejscu Gminy Skoki - na skarpie,
z zapierającym dech widokiem na Jezioro Włókna. Osobiście polecam
to drugie rozwiązanie. Jest to także świetna okazja, aby zrobić sobie

.......
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przerwę w wędrówce. Ponadto Drogi Piechurze, jeśli aura sprzyja, możesz
zejść skarpą w dół na plażę i zażyć kąpieli. Wody tego jeziora od kilku lat
są badane pod kątem przydatności do kąpieli, a wyniki tych badań są bardzo dobre. Odpoczęliśmy, a więc czas ruszać w dalszą drogę! Wracamy
na szlak, mijamy po prawej stronie wspomnianą kapliczkę i idziemy dalej.
Przechodzimy ok. 400 m i dochodzimy do rozwidlenia dróg.
3,8 km – na rozwidleniu dróg podążamy w lewo. Trasa jest malownicza, wiedzie między polem po prawej i drugim skrajem Jeziora Włókna
po lewej stronie. Uwaga! Podziwiając te piękne widoki uważajmy na drogę,
aby nie skręcić kostki, gdyż stanowi ona drogę dojazdową do pól rolników
i często jest „wyrzeźbiona” kołami ciągników rolniczych. Wkraczamy
na teren miejscowości Brzeźno.

Kwiaty runa leśne

4,9 km – wchodzimy do urokliwego lasu liściastego. Szczególnie w okresie wiosennym
jest tu niezwykle pięknie. Zanim
drzewa wypuszczą liście, kwitną
rośliny runa leśnego. Las będzie
nam towarzyszył przez ok. 4 km.
Idziemy cały czas prosto! Niech
nie kuszą nas liczne dróżki wiodące w bok, choćby najbardziej
intrygujące!
go w pełni rozkwitu

6 km – dotarliśmy na skraj lasu,
gdzie w prawo wiedzie droga
wśród pól do miejscowości Brzeźno, my jednak skręcamy w lewo, w las. Wkraczamy tym samym na rowerowy szlak turystyczny tzw. Duży Pierścień Rowerowy Puszczy Zielonka,
którego niebieskie kwadraty (oznakowanie na drzewach) będą nas wiodły
do końca lasu. Zanim jednak pójdziemy dalej, proponujemy zatrzymać się
tutaj na krótki odpoczynek.
Po chwili pauzy, ruszamy dalej. Krajobraz cały czas jest równie piękny.
Po przejściu ok. 500 m, żądni nowych odkryć możemy skręcić w lewo w las
i idąc następne ok. 500 m możemy próbować znaleźć stare grodzisko tzw.
„Górę Zamkową”, która jest wpisana na listę zabytków archeologicznych
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Jeśli ją już znajdziemy to po drugiej jej stronie będziemy mieli okazję ujrzeć
Jezioro Włókna. Góra owiana jest różnymi legendami, a więc konia z rzędem dla tego, kto przedstawi prawdziwą genezę jej powstania!
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Po zdobyciu
Góry Zamkowej zachęcamy
jednak do powrotu na trasę! Idziemy zgodnie ze wspomnianym szlakiem rowerowym.
8 km – napotykamy przecinkę w lesie z żółtymi metalowymi słupkami –
- to gazociąg Jamał-Europa. Idziemy dalej i niestety – dobiega nas już wyraźny szum drogi wojewódzkiej.
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Widok na Jezioro Włókna

8,5 km – po drugiej stronie drogi, którą musimy ostrożnie przekroczyć, wita
nas „witacz” Gminy Skoki. Po przejściu przez tory jesteśmy w miejscowości
Sławica. Idziemy ok. 600 m polną drogą - ul. Brzezińską, którą dochodzimy
do asfaltu – ul. Dzwonowskiej.
Na wprost widzimy dwie tablice informacyjne, jedną z planem wsi Sławica
i jej terenami rekreacyjnymi i drugą - wielkoformatową mapę turystyczną.
Tutaj skręcamy w lewo.
9,1 km – uwaga, będziemy mijać sklep! Szlak rowerowy, którym podążaliśmy skręca w prawo w kierunku Niedźwiedzin i Puszczy Zielonka.
My jednak wchodzimy na kolejny szlak turystyczny, tym razem pieszy
niebieski, który wiedzie z Głęboczka do Sławy Wlkp. Ulicą Dzwonowską
dochodzimy do przejazdu kolejowego, po przejściu którego na 9,7 km
skręcamy w wydeptaną przez mieszkańców drogę wzdłuż torów kolejowych (to lepsza alternatywa niż pójście wzdłuż ruchliwej szosy).
Po chwili marszu widzimy już budynek stacji PKP. Jeszcze tylko przekraczamy drogę w kierunku Gniezna i możemy być dumni, bo dotarliśmy do mety
na 10,5 km!

.......
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Długość – 8,6 km
Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tempem – 2 h)
Możliwości postoju:
- 3,8 km (parking leśny przy leśniczówce Potasze),
- 8,3 km (miejsce postoju przy wejściu na tereny rekreacyjne nad
stawami).

Trasa rozpoczyna się przed stacją PKP w Owińskach, gdzie można zaparkować auto i zaopatrzyć się w prowiant w sklepie spożywczym.

START i META

trasa stawna
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Star tujemy!
Początek jest niezbyt wygodny (potraktujmy najbliższe 350 m jako
rozgrzewkę) – kierujemy się na południe, ulicą Dworcową, w stronę cmentarza.
Na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową skręcamy w lewo i przekraczamy
linię kolejową Poznań – Wągrowiec. Kątem oka warto zarejestrować
odbiegającą w lewo ul. Plażową – to dla nas wskazówka, którędy moglibyśmy od razu dojść na metę, tj. na plażę „Akwen Tropicana”, gdyby nie
to, że zdecydowaliśmy się najpierw na wydajny trening. Wkrótce zaczyna
się upragniona droga gruntowa – nareszcie można rozpocząć wygodny
marsz, jak na nordic walking przystało.
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Stawy pożwirowe w Owińskach

Dochodzimy do rozdroża (550 m). W prawo biegnie droga do Annowa,
prosto prowadzi nasza trasa, której towarzyszyć będzie w znacznej mierze
niebieski szlak pieszy. Wkrótce odczytujemy informację, że jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego „Zielonka”.
Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie stanowi
bazę terenową do prowadzenia prac badawczych i dydaktyki
w zakresie leśnictwa, drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych.
Lasy obecnego LZD stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania nauki od momentu utworzenia na Uniwersytecie
Poznańskim Wydziału Rolno-Leśnego. Charakter „doświadczalny” tych lasów ostatecznie usankcjonował w 1947 r. „akt
porozumienia” między Ministerstwem Leśnictwa, a Uniwersytetem Poznańskim, który potwierdził ich przeznaczenie na cele
naukowe. Obecnie LZD funkcjonuje w strukturach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

.......
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Do najważniejszych zadań statutowych Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Murowanej Goślinie należy:
- zapewnienie warunków do prowadzenia terenowych zajęć
dydaktycznych ze studentami oraz wszelkiego rodzaju szkoleń,
kursów, konferencji naukowych,
- prowadzenie gospodarki leśnej, której źródłem finansowania
jest własna działalność gospodarcza, a głównym źródłem
przychodów – sprzedaż drewna,
- wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych,
- wykonywanie obowiązków wynikających z usytuowania lasów
LZD w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”,
- prowadzenie całej działalności Zakładu w ramach samofinansowania się.
Zakładowi podlega obecnie 4.547 ha, w tym 4.020 ha to lasy
stanowiące centralną część obszaru leśnego Puszczy Zielonka.
Po prawej stronie mijamy gminne, nieczynne już wysypisko śmieci.
1 km - przy witaczu „Puszcza Zielonka wita” skręcamy w lewo skos w las.
Przed nami, aż do końca trasy mamy zapewnione malownicze widoki
i urozmaicony krajobraz.
W pierwszej kolejności docieramy do Owińskiej Strugi i jednego z czterech
stawów hodowlanych (nieczynnych, ale utrzymywanych jako zbiorniki retencyjne), które będą towarzyszyć teraz naszej trasie. Mijamy rzadki na tym
terenie zwarty młodnik sosnowy, który łudząco może przywoływać wspomnienia z górskich wycieczek.
2,7 km - dotarliśmy do skrzyżowania z duktem, skręcamy w lewo, a na kolejnym skrzyżowaniu – w prawo. Przed nami prosty odcinek drogi z odległym
horyzontem, godny nabrania szybszego tempa.
Ale w pewnym momencie droga gruntowa zamienia się w bruk (charakterystyczny dla niektórych odcinków traktów w Puszczy).
3,8 km – dotarliśmy do parkingu leśnego przy leśniczówce Potasze i zasłużenie wypoczywamy.
Potasz to składnik niezbędny do wypieku pierników. Jest to
mieszanina kilku związków chemicznych zawierających potas:
tlenku potasu, wodorotlenku potasu i węglanu potasu. Dzisiaj
otrzymuje się go drogą chemiczną. Jak opisuje regionalista,
Tadeusz Piszczek, w dawnych czasach siostry cysterki rezydujące na Dziewiczej Górze uzyskiwały go z popiołu po spaleniu drewna twardych drzew, takich jak dąb, buk, akacja, grab.
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Dalszą drogę wskaże nam szlak niebieski. Uwaga! Na 4,8 km skręcamy
z niego w prawo, przy słupku działowym o numeracji 91/83/90/90.
Miękkie, równe podłoże to idealny czas, aby spróbować biegu z kijkami - a to nie byle jakie wyzwanie! Mijamy skrzyżowanie i wchodzimy
w drogę między brzozami. Las nabiera charakteru uroczyska, robi się
niezwykle tajemniczo (szczególnie w jesiennej mgle).
Na rozwidleniu skręcamy w prawo (droga działowa biegnąca w lewo
skos jest zarośnięta), a na kolejnym – w lewo (możemy zarejestrować, że
w prawo droga biegnie pod górę – tym samym upewnimy się, że jesteśmy
we właściwym miejscu).
5,6 km – dotarliśmy do skrzyżowania z szerokim, wygodnym duktem. Skręcamy w prawo i po 450 m kojarzymy miejsce, którym dane było nam już
wędrować – powraca też oznakowanie niebieskiego szlaku. Idziemy cały
czas prosto - dochodzimy do dużego skrzyżowania duktów i skręcamy
w lewo (poprzednio skręciliśmy w prawo, aby dojść do Leśniczówki
Potasze) – i od tej pory idziemy cały czas przed siebie, aż do końca trasy.
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W swoich lasach siostry zatrudniały do pracy aż sześciu tzw. potaszników. Jak wspomina pocysterska kronika z 1730 r., gotowy
potasz odwożono do Torunia i Gdańska. Od jego nazwy wzięła
się nazwa wsi Potasze, a z racji bliskiego położenia – również
i leśniczówki.

7,8 km – wkraczamy na Gminny Teren Rekreacji i Wypoczynku
w Owińskach i jednocześnie na ścieżkę spacerowo – rowerową, reklamowaną tablicą informacyjną. Jest też miejsce dla odpoczynku, z którego
możemy skorzystać. Na dużej polanie można poprowadzić zabawy rozluźniające. Pozostaje nam ostatni element trasy – po lewej i prawej stronie
towarzyszą nam stawy zrealizowane na terenach dawnej żwirowni.
Zbiorniki pożwirowe w Owińskach. Pomimo „młodego wieku”
w ich obrębie i otoczeniu spotyka się bogatą florę i faunę.
Spośród flory wyróżnić można: sosnę, klon, jawor, dąb, brzozę,
świerk, dzwonek okrągłolistny, bagno zwyczajne, żmijowiec
zwyczajny, pierwiosnka lekarskiego oraz wiele innych roślin.
Wśród fauny na wyróżnienie zasługują: jelenie, daniele, dziki, sarny, lisy, borsuki, kuny, łasice, karczowniki, bobry oraz wiele ptaków takich jak: kruk, rybołów, jastrząb, pustułka, puszczyk, lelek,
bączek, perkoz, wilga, remiz, trznadel.

.......
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Akwen Tropicana

8,1 km – odbicie w prawo
zachęca do odpoczynku na plaży „Akwen
Tropicana”.
Kąpielisko „AKWEN TROPICANA” w Owińskach - otwarte
kąpielisko urządzone w konwencji egzotycznej plaży. Piaszczysta plaża o powierzchni ponad 1,5 tys. m2, czysta woda, palmy
i daszki trzcinowe, kokosy tworzą niepowtarzalny klimat.
Kąpielisko posiada brodzik dla dzieci, strefę dla umiejących
pływać i nie umiejących pływać, 14-metrowy pomost, wypożyczalnię sprzętu pływającego, punkt gastronomiczny, sanitariaty
-przystosowane również dla niepełnosprawnych.
Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Służbę
pełnią codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00. Dodatkowo
funkcjonuje nowoczesne boisko do siatkówki plażowej.
Kąpielisko jest otwarte w sezonie letnim 7 dni w tygodniu w godzinach od 10:00 do 21:00, w tym od 10.00 do 18.00 wstęp jest
płatny. W odległości 50 m od plaży znajduje się parking.

Komu jednak spieszy się z powrotem, opuszcza teren Akwenu i wędrując
prosto, dochodzi do torów, które przekracza dziką, wydeptaną przez poprzedników dróżką, z zachowaniem najwyższej ostrożności!!!
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Długość: 4,9 km
Czas przejścia (wraz ze zwiedzaniem rezerwatu „Śnieżycowy Jar”) - 2,5 h
Możliwości postoju:
- 1,7 km (parking leśny),
- 3,8 km (Kasztelania Radzimska).
Skala trudności – zasadniczo jest to trasa łatwa, po szerokich drogach gruntowych i duktach. Wyjątek stanowi (jeśli pójdziemy zgodnie z opisem) podejście do parkingu pod koniec trasy na długości 1 km. Podobnie, jeśli pójdziemy w kierunku odwrotnym niż opisywany, musimy liczyć się z tym, że
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wyjście z jaru również skieruje nas pod górę, aż do wyjścia z rezerwatu (jest
to odcinek 870 m). Oba te etapy są jednak na tyle krótkie, że pozostawiamy
trasę w kategorii łatwych do przejścia. Na odcinku „Śnieżycowego Jaru”
siłą rzeczy zwolnimy dla doświadczenia uroków okolicy. Polecany okres dla
spacerów: przełom marca i kwietnia (kwitnienie śnieżycy).
Naszą wyprawę rozpoczynamy na parkingu we wsi Starczanowo, do
której najdogodniej dotrzeć samochodem z Murowanej Gośliny (6 km).
Na miejscu mamy do dyspozycji wiatę z miejscem na posiłek, a sezonowo jest
czynny punkt małej gastronomii, w której przedsiębiorcza rada sołecka wraz
z sołtysem wsi serwuje znany już w okolicy rarytas – grochówkę oraz ciepłe
napoje. Kierujemy się oznakowaniem zielonego szlaku pieszego, dochodząc po ok. 200 m do miejsca z mapą tras turystycznych i tablicą informacyjną o Kasztelanii Radzimskiej, którą będziemy mieli okazję odwiedzić
w trakcie wycieczki. Dalej odbijamy z trasy zielonego szlaku, tuż za wspomnianym punktem – w prawo.
Pomocą niech będzie nam
kapliczka przydrożna z Chrystusem Frasobliwym, vis a vis
której zaczyna się polna droga. Przed nami 800 m spaceru polami, pod koniec, którego droga naturalnie skręca
w prawo i doprowadza nas do
drogi Starczanowo – Uchorowo. Tutaj skręcamy w lewo
i kierujemy się do lasu. Skraj
lasu osiągamy na 1 km naszej
podróży.
400 m dalej napotykamy oznakowania na drzewach poświadczające, że tym razem towarzyszy
nam Nadwarciański Szlak Rowerowy.

Baczność!
Nie wchodzić!
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1,7 km – w tym miejscu zasłużyliśmy na odpoczynek. To parking
samochodowy wraz z bogatą infrastrukturą gotową przyjąć nawet
całą grupę (ławy, stoły). Wjazd na
parking dozwolony jest tylko dla
osób niepełnosprawnych.

.......
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Informacji
udziela leśniczy z Uchorowa,
Jan Andrzejczyk, tel. 61 812 20 60,
604 549 234. A odpocząć zdecydowanie warto, bo
przed nami oczekiwana atrakcja – „Śnieżycowy Jar” – unikatowy
na nizinach rezerwat śnieżycy rzadko występującej w Polsce poza terenami
górskimi.
1,8 km - od parkingu z głównej drogi skręcamy w lewo. Drogowskaz informuje nas, że wchodzimy do jaru. Po 200 m docieramy do barierki,
przy której ustawiono tablicę informacyjną. Warto przeczytać co nieco
o rezerwacie, choćby z tego względu, że śnieżyca jest objęta ścisłą ochroną gatunkową i to wymusza zaostrzoną kontrolę służb leśnych nad turystami, którzy potrafią tu przybyć z drugiego końca Polski!
Rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar” założony został w 1975
roku na obszarze 2,55 ha dla ochrony jednego z nielicznych
w Wielkopolsce (i w ogóle na niżu polskim) stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum - nazwa wywodząca się
z greki, a w tłumaczeniu na polski oznaczająca biały fiołek).
W wyniku ekspansji śnieżycy jego powierzchnia została powiększona i obecnie wynosi 9,27 ha, a otulina ma 8,84 ha. Śnieżyca
rośnie masowo w runie zespołu grądu niskiego, występującego
na brzegach strumienia płynącego w jarze. Domniemywa się,
że śnieżyce zostały posadzone na tym terenie ręką ludzką
w końcu XIX wieku. Kwiatki obserwować można jedynie ze ścieżki
i kładki, które prowadzą przez jar – przypomina o tym charakterystyczny ostrzegawczy znaczek.

.......
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Od minięcia barierki, przez najbliższe 250 m, teren opada w dół, co czyni
naszą wyprawę nieco bardziej dynamiczną. Po pokonaniu w sumie 2,3 km
(od startu na parkingu w Starczanowie) wchodzimy wreszcie na kładkę,
która zdecydowanie obwieszcza, że dotarliśmy do celu. Zapomnijmy o ćwiczeniu kondycji, a skupmy się na fenomenie przyrody…
Idealnym punktem do obserwacji jest mała, zielona „zatoczka”,
w której znajduje się tablica o idei rezerwatu oraz podstawowe informacje
o jego bohaterce.
Schodzimy z kładki i niebawem wychodzimy z terenu rezerwatu.
Śnieżyca występuje w stanie dzikim w środkowej i południowej
Europie z wyjątkiem obszaru śródziemnomorskiego. W Polsce
rośnie głównie w Sudetach i Karpatach, szczególnie obficie
w Bieszczadach, na wysokości 530-1180 m n.p.m. Jako roślina
typowo reglowa poza terenami górskimi występuje rzadko, tylko
na Nizinie Śląskiej i w Wielkopolsce.
Śnieżyca najlepiej czuje się na żyznych glebach aluwialnych,
okresowo zalewanych przez wodę. Uwaga! Cała roślina jest
lekko trująca. Zawiera alkaloidy – leukoinę i galantaminę. Może
powodować mdłości, wymioty, biegunkę oraz zaburzenia rytmu
serca.

trująca!
Piękna i...

2,9 km - docieramy do skrzyżowania z duktem leśnym, na którym
powinniśmy skręcić w lewo, obierając kierunek na Starczanowo.
Bystry obserwator spostrzeże
z pewnością, że ponownie spotkaliśmy się z zielonym szlakiem, który będzie nam już towarzyszyć do końca wyprawy.
Po przejściu 700 m docieramy
do uroczego strumyka, przy
którym droga rozwidla się.
My jednak dalej podążamy
zielonym szlakiem.

3,7 km – w tym miejscu przyroda i leśnicy dają nam wybór. Mamy
bowiem szansę odbić w prawo z trasy na wspomnianą już Kasztelanię
Radzimską, o czym informuje nas drogowskaz. Droga „tam i z powrotem”
czasowo wydłuży wyprawę o ok. 30 min. Bez względu na wszystko – warto!
Poza tym Kasztelania będzie okazją do drugiego, a zarazem ostatniego postoju na trasie.
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Dalej, droga
zmierzać już będzie jedynie
do finiszu naszego treningu. Po powrocie na trasę, kierujemy się drogą pod górę, a następnie
w dół, trzymając się zielonego szlaku. To bardzo urokliwy etap wędrówki, po prawej stronie mamy bowiem spory spad przypominający nieco
górski krajobraz.
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W sezonie kwitnienia śnieżycy ruch turystyczny wzmaga się ponad przeciętną...

Radzim – nieistniejąca dziś wieś w gminie Murowana Goślina sięgająca swą genezą początków państwowości polskiej.
Istnienie osady od XIII w. potwierdzają źródła historyczne.
Położenie wsi w dolinie Warty w miejscu, w którym rzeka zmienia swój bieg z południkowego na równoleżnikowy (gdzie od zawsze istniała ważna przeprawa przez nią) sprzyjało jej rozwojowi.
Już w połowie XIII w. na położonej tuż przy Radzimiu wyspie wybudowano rezydencję kasztelańską. Koniec XIII i XIV w. to okres
największej świetności Radzimia.
W połowie XIV w. kasztelania upada. Kres osadnictwa na tym
terenie wyznacza rozbiórka leśniczówki w latach 90-tych XIX w.
(za artykułem A. Wędzkiego).
Po zejściu z wzniesienia docieramy do kapliczki i tablicy z mapą, mając
za sobą 4 700 m wędrówki. Jeszcze podejście 200 metrów w górę i docieramy do parkingu. Pora na wyciszające ćwiczenia po intensywnym marszu.

.......
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SZLAK KAJAKOWY
„PUSZCZA ZIELONKA”
W 2012 roku wytyczono szlak kajakowy biegnący rynną jezior polodowcowych przez malownicze tereny Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.
Szlak ma długość 11,3 km. Rozpoczyna się w Pobiedziskach na jeziorze
Biezdruchowo i biegnie przez odcinek rzeki Głównej, rynną jezior – Jerzyńskie, Wronczyńskie Małe i Duże – kończy się na jeziorze Stęszewsko-Kołatowskim w Tucznie. Na trasie zlokalizowane zostały przenoski kajakowe ułatwiające korzystającym transport kajaków. Turyści będą mogli także
korzystać z pól biwakowych. Większa część szlaku wiedzie przez tereny
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Oprócz podziwiania walorów
przyrodniczych, na kajakarzy czekają też inne atrakcje – warto zatrzymać
się w miejscowościach położonych w sąsiedztwie szlaku. We wsi Wronczyn
zobaczyć można: drewnianą dzwonnicę z XIX w. znajdującą się przy kościele parafialnym, dwór murowany z I połowy XIX w., murowaną gorzelnię
pofolwarczną z 2 połowy XIX w. W odległości 3 km od Wronczyna znajduje się wieś Krześlice, w której podziwiać można murowany pałac z połowy XIX w. Podczas kajakowej
wędrówki warto rozglądać się
za mieszkańcami szlaku. Można tu zobaczyć liczne gatunki
ptaków oraz oglądać ślady
działalności bobrów.

rze
poczyna się na Jezio
Szlak kajakowy roz
skach ...
dzi
bie
Po
w
kim
ws
Biezdrucho

... a kończy w Tucznie.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W POBIEDZISKACH
ul. Kiszkowska,
62-010 Pobiedziska
+48 61 8153 603
osir@osir.pobiedziska.pl
www.osir.pobiedziska.pl
KUWAKA
ul. Kiszkowska 21,
62-010 Pobiedziska
+48 667 94 66 76,
kajetankoprowiak@wp.pl
www.kuwaka.pl
FIRMY ORGANIZUJĄCE
SPŁYW NA SZLAKU
KAJAKOWYM
„PUSZCZA ZIELONKA”:
FUNKAYAK
ul. Mieszka I 23/10,
62-200 Gniezno
+48 600 41 87 30,
+48 600 41 87 33
przemo@funkayak.pl,
info@funkayak.pl
www.funkayak.pl
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WYPOŻYCZALNIE KAJAKÓW DZIAŁAJĄCE NA TERENIE
SZLAKU KAJAKOWEGO „PUSZCZA ZIELONKA”:

DISPORT IZABELA
DYLEWSKA
ul. Wilcza 16,
61-065 Poznań
+48 61 653 19 66
+48 605 592 684,
+48 605 592 683,
+48 609 661 679
disport@disport.com.pl, iza.dylewska@disport.com.pl
www.disport.com.pl

.......
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NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PUSZCZA ZIELONKA”
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Czerwonak
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
www.akwenczerwonak.pl
W ramach Centrum działa:
•

Hala Sportowa w Czerwonaku
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. +48 61 812 14 04
fax +48 61 812 12 36

•

Ściana wspinaczkowa
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. +48 61 812 14 04

.......

Kompleks boisk „Orlik 2012” w Czerwonaku
ul. św. Wojciecha
62-004 Czerwonak
tel. +48 61 812 14 04

•

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Czerwonaku
ul. Leśna
62-004 Czerwonak
tel. +48 61 812 14 04

•

Pływalnia w Koziegłowach
ul. Piłsudskiego 3
62-028 Koziegłowy
tel. +48 61 811 11 51,
fax +48 61 811 11 52

•

Skatepark w Koziegłowach
ul. Piłsudskiego 3
62-028 Koziegłowy
tel. +48 61 811 11 51

•

Przystań „Akwenmarina” nad Wartą
tel. +48 61 812 14 04

•

Kryte korty tenisowe w Bolechowie
ul. Wojska Polskiego 6
62-005 Owińska
Rezerwacja pod nr. tel. +48 695 596 170

•

Kąpielisko strzeżone „Akwen Tropicana”
ul. Plażowa 1 (tereny po żwirowni)
62-005 Owińska
tel. +48 61 811 11 151
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•

Kiszkowo
•

Hala widowiskowo-sportowa w Kiszkowie
62-280 Kiszkowo
tel. +48 61 429 70 46
tel. +48 500 108 265
e-mail: ug@kiszkowo.pl

•

Kompleks boisk „Orlik 2012” w Kiszkowie
62-280 Kiszkowo
tel. +48 61 429 70 46,
tel. +48 500 108 265
e-mail: ug@kiszkowo.pl

.......

119

PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja

•

Boisko
wielofunkcyjne w Sławnie
62-265 Sławno
tel. +48 61 429 70 37
e-mail: ug@kiszkowo.pl
Murowana Goślina
Hala widowiskowo-sportowa
Zarządca: MG Sport Sp. z o.o.
ul. Mściszewska 10
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 23 36
www.mgsport.com.pl
Kontakt:
Bogusław Kiernicki
Prezes Zarządu
tel.: +48 602 246 327
e-mail: b.kiernicki@mgsport.com.pl
Norbert Nowicki
Kierownik Biura
+48 500 246 576
e-mail: n.nowicki@mgsport.com.pl
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Stadion Miejski w Murowanej Goślinie
ul. Mściszewska 21
62-095 Murowana Goślina
Zarządca: Helena Sygnecka
tel. +48 507 142 738
Boisko piłkarskie w Łopuchowie
Łopuchowo
62-095 Murowana Goślina
Zarządca: KS Łopuchowo
tel. +48 507 142 738
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Sala sportowa przy Gimnazjum nr 2
im. Jana Kochanowskiego
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
tel. +48 61 811 44 49
e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl
www.gm2.murowana-goslina.pl

Kompleks boisk sportowych
(piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa)
oraz skatepark
os. Zielone Wzgórza
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina
Zarządca: Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego
tel. +48 61 811 44 49
e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl
www.gm2.murowana-goslina.pl
Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012
ul. Mściszewska 21
Raduszyn – Murowana Goślina
przy stadionie miejskim KS „Concordia”
Zarządca: Helena Sygnecka
tel. +48 507 142 738

.......
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Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią
ul. Gen. T. Kutrzeby 9
os. Zielone Wzgórza
62-095 Murowana Goślina
Zarządca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
tel. +48 812 29 82
e-mail: sekretariat@zielone-wzgorza.pl
www.zielone-wzgorza.pl
Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią
Białężyn
62-095 Murowana Goślina
Zarządca: Szkoła Podstawowa w Białężynie
tel. +48 812 22 91
e-mail: sp.bialezyn@interia.pl
www.sp.bialezyn.w.interia.pl
Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią
Długa Goślina
62-05 Murowana Goślina
Zarządca: Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
tel. +48 61 812 20 03
e-mail: szkola@spdlugagoslina.pl
www.spdlugagoslina.pl
Przystań kajakowa „Binduga”
Mściszewo nad Wartą
Zarządca:
Jan Gruszczyński – sołtys Mściszewa
tel.+48 603 703 588
Kąpielisko strzeżone nad jez. Kamińsko
Kamińsko
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Zarządca: Jerzy Dłużewski
tel. +48 509 314 048
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• Łoskoń Stary – Stadninka Ciesielskich
www.konie.wlkp.pl
• Raduszyn – U. K. Kosakowscy, szkółka jeździecka
www.kosakowscy.pl
• Rakownia – Stajnia „Kawalkada” – stadnina koni, szkółka
jeździecka – www.kawalkada.net,
e-mail: poczta@kawalkada.net, tel. +48 501 610 050.
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Ośrodki jeździeckie:

• Stajnia Głębocko – Agnieszka Szczepaniak – szkółka
jeździecka, e-mail: aga.orka@wp.pl, tel. +48 535 480 442
Wypożyczalnia rowerów:
	Pławno 8a,
62-095 Murowana Goślina,
e-mail: ekodom@op.pl,
tel. +48 601 740 551,
www.wypozyczalnia-rowerow.vot.pl
Pobiedziska
•

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
ul. Różana 4a
62-010 Pobiedziska
tel. +48 61 815 36 03

.......

123

PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Sport i rekreacja

Plaża strzeżona nad Jeziorem Biezdruchowskim

W ramach OSiR działa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hala sportowa z zapleczem sportowym (siłownia)
ul. Różana 4a
Pobiedziska
Plaża strzeżona w Pobiedziskach nad Jeziorem Biezdruchowskim
czynna w sezonie letnim
Stadion sportowy z widownią,
Kompleks - Orlik 2012,
Boiska piłkarskie
(Kociołkowa Górka, Pobiedziska ul. Kostrzewskiego, 		
Pomarzanowice, Biskupice - ze sztuczną nawierzchnią),
korty tenisowe - zespół 3 boisk z 6 kortami,
przystań kajakowa – Jerzykowo, ul. Okrężna.
Centrum Integracji Społecznej;
Lokalizacja - sąsiedztwo OSiR w Pobiedziskach.
W skład kompleksu wchodzą:
plac zabaw,
dwa boiska do koszykówki ulicznej, 				
mini skate park połączony z trasą wrotkarską przebiegającą
bezkolizyjnie przez prawie 1,5 ha teren centrum, 			
alejki spacerowe,
parkingi
oraz miejsce do organizowania pikników rodzinnych.
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Eko-Plaża w Stęszewku nad Jeziorem Stęszewsko - Kołatkowskim
Kąpielisko czynne jest sezonowo,
wstęp: po wykupieniu
biletu.
Wypożyczalnia sprzętu
wodnego.
tel. +48 601 161 013
www.eko-plaza.pl

•

Ośrodki jeździeckie:
- Stadnina w Kaczynie
tel. +48 61 817 70 58
- Stadnina
w Złotniczkach
– „Jędrzejówka”
tel. +48 61 833 23
- Stadnina w Kołacie - tel. +48 61 815 54 44
- Stadnina w Pruszewcu - tel. +48 61 815 36 26
- Stadnina w Stęszewku – „Liljówka” - tel. +48 502 609 454
- Stadnina w Kociałkowej Górce - tel. +48 695 915 598
- Ośrodek Treningu Koni w Borówku - tel. +48 502 754 674

•
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•

Centrum Sportowo-Edukacyjne przy Zespole Szkół w Pobiedziskach,
które składa się z:
- sali sportowej z widownią,
- auli szkolnej, stołówki, kawiarenki i biblioteki,
- siłowni,
- sali judo,
- zewnętrznych boisk do:
- piłki nożnej,
- piłki ręcznej,
- koszykówki,
- siatkówki.
- skoczni uniwersalnej (wzwyż i w dal) oraz bieżni 4-torowej,
- 2 „zielonych sal”, oraz małej amfiteatralnej widowni,
- placu rekreacji dla młodzieży - dziedzińca przy istniejącym
wejściu do gimnazjum,
- amfiteatralnej widowni w formie „zielonego amfiteatru”.

.......
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Skoki
•

Hala Widowiskowo-Sportowa
przy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
ul. Rogozińska 1
62-085 Skoki
tel. +48 61 812 47 22
e-mail: gimskoki1@op.pl

•

Agroturystyczne Centrum Sportów Konnych i Rekreacji
„Stajnia pod lasem”
(Ośrodek Jeździecki)
Łosiniec 18 A
62-285 Popowo Kościelne
tel. +48 512 184 030
+48 519 502 671
www.stajniapodlasem.com.pl
Swarzędz

•

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Św. Marcin 1
62-020 Swarzędz
tel. +48 61 650 95 40
e-mail: info@scsir.swarzedz.pl
www.scsir.swarzedz.pl
W ramach SCSiR działa:

•

•
•
•
•
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pływalnia „Wodny Raj” w Swarzędzu
ul. Kosynierów 1
62-020 Swarzędz
tel. +48 61 650 95 20
kręgielnia
hala sportowa,
lodowisko.
Park linowy „Cascader Park” w Kobylnicy
ul. Poznańska 44
62-006 Kobylnica
tel. +48 61 815 01 31
www.cascaderpark.pl

.......

„Atrium” Centrum Sport & Fitness, jazda konna
ul. Strzelecka 35a
62-020 Swarzędz
tel. + 48 61 8186 011
+48 61 853 46 23			
fax + 48 61 818 61 20
www.atrium-konie.pl

•

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej
62-006 Kobylnica
tel./fax: + 48 61 878 07 25
+ 48 61 878 07 41
www.aeroklub.poznan.pl

•

Strefa Sportu „Tenis & Fitness”
os. E. Raczyńskiego 3/50
62-020 Swarzędz
tel. + 48 61 818 51 05
www.strefa-sportu.pl

•

Gospodarstwo Agroturystyczne „Podkowa”- jazda konna
Gruszczyn, ul. Zielińska 42
62-006 Kobylnica
tel. kom. 607 096 556
www.podkowagruszczyn.republika.pl

.......
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ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

PATRYCJA OWCZARZAK, DANUTA ŚLIWA
Ścieżka dydaktyczna
– szlak pieszy lub rowerowy (rzadziej) wytyczony w terenie o dużym natężeniu interesujących stanowisk fauny i flory.
Z założenia jest to ścieżka przyrodnicza, ale coraz częściej pojawiają się
trasy przedstawiające zabytki architektury, techniki lub związane z daną
postacią historyczną. Wytyczanie tras pozwala na uregulowanie ruchu turystycznego zwłaszcza na terenach chronionych, a z drugiej strony daje
szansę na „lekcję w terenie” dla każdego. Jest nie tylko elementem alternatywnej edukacji dzieci i młodzieży, ale również ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.
Dzięki trasom ścieżek, ingerencja w środowisko naturalne jest zminimalizowana. Ich dokładne oznakowanie daje możliwość swobodnego
poruszania się po danym terenie (nawet bez mapy), a zaplecze (tablice
informacyjne, wiaty, wigwamy, punkty widokowe) jest pomocne w podróży. Pierwsze ścieżki dydaktyczne powstały w Stanach Zjednoczonych na terenie parków narodowych w latach 30-tych XX w. Mniej więcej
w tym samym czasie zaczęły funkcjonować w Europie Zachodniej. Pierwsza polska ścieżka dydaktyczna zaczęła funkcjonować w 1974 r.
w Kampinoskim Parku Narodowym. Prawdziwy boom w temacie terenowej edukacji przyrodniczej rozpoczął się w latach 90-tych XX w.
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- przyrodniczo - leśna, piesza
Wykorzystuje jako swój atut wzniesienie Dziewiczej Góry 143 m
n.p.m.; mała pętla – 3,5 km, duża pętla – 5,5 km (start i meta –
parking pod Dziewiczą Górą). Symbolem ścieżki jest SOWA. Atrakcyjnymi miejscami przystankowymi na trasie są: „Leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego” przy leśniczówce
Annowo oraz wysoka na 40 m
wieża obserwacyjna, z tarasu
której roztacza się niezapomniany widok na całą Puszczę.
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Góra”
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Nazwa ścieżki nawiązuje do legendarnego miejsca, w którym miała funkcjonować kaplica klasztorna sióstr cysterek z Owińsk. Niewątpliwie zakonnice teren ten wielokrotnie odwiedzały, choćby z racji jego przynależności
do dóbr klasztornych, należało do nich ok. 15 tysięcy hektarów lasów.
WIEŻA WIDOKOWA NA DZIEWICZEJ GÓRZE
Wieża pełni przede wszystkim funkcję dostrzegalni przeciwpożarowej. Sezonowo jest dostępna dla turystów.
TERMINY I GODZINY OTWARCIA WIEŻY (2013 r.)
Od 01.06. do 31.08. - wieża czynna codziennie
od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00 - 18.00.
W poniedziałki wieża nieczynna.
Od 01.04. do 31.05. oraz od 01.09. do 30.11. – wieża czynna
wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach: 10.00 - 18.00.
CENNIK BILETÓW WSTĘPU NA WIEŻĘ (2013 r.)
Bilet normalny – 6 zł
Bilet ulgowy – emeryci i studenci – 4 zł
Bilet ulgowy – dzieci i młodzież szkolna – 3 zł
W miesiącach zimowych wieża czynna tylko w soboty i niedziele w godzinach: 11.00 - 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.
Zgłaszanie rajdów i wycieczek oraz wszelkie informacje: 509 570 764.
W warunkach braku widoczności: mgły, deszczu, nisko
zalegających chmur - WIEŻA NIECZYNNA.
Czynne w noc sylwestrową – konieczność rejestracji zgłoszeń
z powodu ograniczonej liczby miejsc.
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- przyrodnicza, rowerowa
Niewątpliwą atrakcją tej ścieżki jest ostoja przyrody „Stawy Kiszkowskie”, pętla 26 km (start i meta – parking przed budynkiem gimnazjum
w Kiszkowie). Ścieżka nie ma swojego symbolu, ale bardzo czytelne oznakowanie - czerwone strzałki na białym tle.
Ważnym miejscem na trasie ścieżki jest ostoja przyrody „Stawy Kiszkowskie” i Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej.
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OSTOJA PRZYRODY „STAWY KISZKOWSKIE”
Ostoja powstała w 2001 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody „Salamandra” na terenie byłych stawów
rybnych (około 120 ha).
Zalany częściowo wodą obszar stał się miejscem lęgowym
dla wielu gatunków ptaków wodnych, które można obserwować
z wieży widokowej, zlokalizowanej na niewielkim parkingu przy
brzegu stawu.
Walory przyrodnicze, zwłaszcza ornitologiczne, wyróżniają ostoję w całym regionie.
DOSTĘPNOŚĆ DLA ODWIEDZAJĄCYCH:
* cały rok - wszystkie dni tygodnia, od świtu do zmierzchu
* wstęp wolny

Perkoz
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Stanowisko kolonii jaskółek brzegówek
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VII - Warstwowa budowa lasu
VIII - Ekosystem jeziora
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aleja kasztanowa (kasztanowiec biały) - grupowy pomnik przyrody
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
głaz narzutowy - pomnik prof. Kazimierza Sucheckiego
zabudowania wsi Zielonka
kasztanowce białe - pomniki przyrody
dawny cmentarz ewangelicki
dąb szypułkowy - pomnik przyrody
grunty rolne
łąki i pastwiska
lasy
zabudowania
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W samym sercu Puszczy, wyróżnia się różnorodnością siedlisk roślinnych
i zbiorowisk leśnych występujących wokół Jeziora Zielonka i zachodzących
w nich zmian; pętla 3 km (start i meta – parking na wzniesieniu, po zachodniej stronie J. Zielonka). Symbolem ścieżki jest ŻABA.

elne
ki jest bardzo czyt
Oznakowanie ścież
nie
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i nie pozwala zgub

Będąc w Zielonce można
zwiedzić, położone przy trasie
ścieżki, Arboretum Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stację meteorologiczną
i szkółkę Arboretum.
Do Zielonki nie prowadzą
żadne linie komunikacji publicznej. Dojazd możliwy
jest tylko własnym lub zorganizowanym transportem.
Pociągiem i komunikacją
autobusową można dojechać
tylko do Murowanej Gośliny,
a dalej pieszo lub rowerem
około 8 km.

ARBORETUM LEŚNE W ZIELONCE
Arboretum Leśne powstało w miejscowości Zielonka w 1979
roku z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Składa się
z dwóch części: widokowej (dendrologiczno-krajobrazowej)
i naukowo- badawczej (drzewostanowej). Na terenie Arboretum
o powierzchni 87,99 hektara zgromadzono 1020 gatunków oraz
odmian drzew i krzewów, zarówno krajowych jak i pochodzenia
obcego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.
DOSTĘPNOŚĆ DLA ODWIEDZAJĄCYCH:
- cały rok - wszystkie dni tygodnia: od świtu do zmierzchu
- wstęp wolny
STACJA METEROLOGICZNA I SZKÓŁKA
udostępniona do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrekcją Zakładu Doświadczalno - Dydaktycznego Arboretum Leśne w Zielonce.
- telefon: +48 61 8113 806 w godzinach: 7.00 – 15.00
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- Historyczna, piesza
Ścieżka zachowuje pamięć o znaczących postaciach Wielkopolan okresu
zaborów. Trasa (pętla 1 km), która w rzeczywistości może być np. krótkim
przerywnikiem spacerowym na trasie samochodowej przez
okoliczne tereny.
Sprzed kościoła we Wronczynie trasa prowadzi miejscami
pamięci, związanymi z dziedzicami wsi, rodziną Jackowskich.
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Uzupełnieniem merytorycznym
dla ścieżki jest Izba Pamięci
im. M. Jackowskiego, zlokalizowana w miejscowym Zespole Szkół.
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Jezioro Wronczyńskie Wielkie sąsiaduje z przebiegiem ścieżki
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Ścieżka przyrodnicza „Kraina Modrej Przygody” powstała w Nadleśnictwie Babki w 2012 roku. To nowa trasa przebiegająca przez teren
szkółki leśnej. Początek ścieżki
znajduje się przy leśniczówce
Odrzykożuch. Każdy z punktów ukazuje związek edukacji
leśnej z odmiennym przedmiotem szkolnym: historią,
geografią, językiem polskim,
muzyką. Wyznaczono też
punkty przybliżające zagadnienia gospodarki leśnej:
proces. Atrakcją jest dwupoziomowe jezioro Modre,
które można podziwiać z

...
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pomostu widokowego. Ścieżka ma
charakter interaktywny. Uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką przez doświadczenie; elementy wyposażenia umożliwiają poznanie wielozmysłowe. Można też oglądać wystawę
gniazd naturalnych, m. in. bielika i bociana czarnego. Na terenie szkółki
znajduje się izba leśna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz liczne
pomoce dydaktyczne.
DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI: około 2 km
CZAS PRZEJŚCIA: 3-4 godziny
ODBIORCY: dzieci przedszkolne i szkół podstawowych,
w wieku 4 – 13 lat
Ścieżka jest przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nadleśnictwo proponuje spacery z przewodnikiem po trasie ścieżki, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.
Korzystanie ze ścieżki i oferowanych zajęć jest bezpłatne.
Kontakt: Nadleśnictwo Babki,
Joanna Ziemkowska
61 878 80 43 w. 25

.......
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Kulturalnie, niebanalnie…
Zagłębiając się w dzieje kulturalne Puszczy Zielonka i losy jej mieszkańców,
nie sposób odmówić sobie przyjemności wspomnienia o ludziach, którzy
stąd pochodzą, na tych ziemiach zdecydowali zamieszkać i tutaj na zawsze
zapamiętani będą…
Adam Paulin Biedrzycki (? – 1583) – urodzony w Pobiedziskach, wydawca
i mecenas drukarstwa poznańskiego, burmistrz Poznania.
August Cieszkowski (1814 – 1894) – filozof, ziemianin, działacz społeczny
i polityczny, pisarz. Jeden z założycieli Ligi Narodowej Polskiej, współtwórca i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Założył Wyższą
Szkołę Rolniczą w Żabikowie. Od 1842 r. właściciel Wierzenicy, a w niej
ogromnego księgozbioru i licznych dzieł sztuki. Pochowany w krypcie kościoła św. Mikołaja w Wierzenicy.

Rzeźba nagrobkowa Pielgrzyma w Uzarzewie jest oryginalną pracą wybitnego rzeźbiarza- Władysława Marcinkowskiego
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Jarogniew Drwęski (1875 – 1921) – urodzony w Skokach, pierwszy prezydent Poznania w niepodległej Polsce.
Jerzy Beniamin Flatt (1768 – 1860) – urodzony w Skokach, autor prac
z dziedziny rolnictwa i ekonomii, organizator obecnej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
Leon Galiński (1922-1999) – urodzony w Kiszkowie. Gnieźnianin roku
1986, potężna postać wpisana ze swoimi dudami w naszą wielkopolską
tradycję, plastyk w ruchu amatorskim, działacz kultury.
Bonawentura Graszyński (1859 – 1922) – urodzony w Murowanej
Goślinie, hellenista, autor poezji i dramatów w języku starogreckim oraz
tłumacz. Uhonorowany przez króla Greków, Jerzego I wysokim odznaczeniem państwowym – złotym krzyżem Orderu Zbawiciela.
Kałas Józef (1877-1939) – w okresie 1.03.1902 – 30.10.1908 nauczyciel
w szkole katolickiej w Kiszkowie. Inicjator strajku dzieci przeciw nauczaniu
w języku niemieckim. Brał udział w walkach w czasie I i II wojny światowej.
Poległ z rąk okupanta.
Józef Kostrzewski (1885 – 1969) – urodzony w Węglewie. Wybitny
archeolog, muzeolog. Prowadził wykopaliska w Biskupinie, a uprzednio
- w 1918 r. w Wierzenicy.
Seweryn Kruszczyński (25.12.1910 – 2.08.1982) – ur. w Łagiewnikach
Kościelnych. W 1929 ukończył Państwowe Gimnazjum im. B. Chrobrego

.......
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w Gnieźnie. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu,
które ukończył w 1933. Podczas II wojny światowej pracował jako księgowy w Biurze Gospodarstw Rolnych we Włocławku i okolicach. Po wojnie
powrócił do Poznania, ukończył studia w 1946 uzyskując dyplom magistra
nauk ekonomiczno - handlowych (Akademia Handlowa), a później magistra
nauk ekonomiczno - politycznych (Uniwersytet Poznański). Stopień doktora uzyskał w 1949, docenta w 1955, profesora nadzwyczajnego w 1962,
a zwyczajnego w 1971. Pełnił funkcje kierownicze w Akademii Handlowej oraz na UAM. Brał udział w pracach instytucji naukowych; komitetach
Nauk Ekonomicznych, Nauki i Techniki przy PAN oraz radach: Planowania
przy Radzie Ministrów, Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa
Przyjaciół Nauk.
Czesław Kazimierz Leitgeber (4.01.1877- 12.02.1947) - właściciel majątku
w Głębokiem w gm. Kiszkowo. Był on znanym działaczem społeczno -politycznym w Poznaniu i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Był także
członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w latach
1906-1907 natomiast pełnił rolę sekretarza Wydziału Nauk Przyrodników
i Techników. Do Leitgebera należało również przedsiębiorstwo budowlane. Do dziś w Poznaniu możemy podziwiać zaprojektowane przez niego
piękne kamienice. Są to m.in.: Kamienica Jana Deierlinga przy ulicy Szkolnej, budynek Banku Włościańskiego przy ul. Wolności z 1912 r., Kamienicy
Bamberskiej przy ul. Dąbrowskiego i innych.
Zygmunt Myrton Michalski (1864 – 1920) – urodzony w Uzarzewie,
słynny malarz i portrecista na stałe osiadły we Francji. W 1900 r. otrzymał
za swoje prace brązowy medal na wystawie Towarzystwa Sztuk Pięknych
w Paryżu.
ks. Józef Radoński (19.03.1866 – 11.07.1936) – pochodził z rodziny ziemiańskiej. Po ukończeniu gimnazjum gnieźnieńskiego udał się na studia
uniwersyteckie do Berlina, gdzie poświęcił się architekturze. Następnie
wrócił do kraju i rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Poznaniu.
W latach 1902-1932, był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Sławnie,
gdzie rozwinął działalność pełną poświęcenia dla dobra parafii: przebudował gruntownie plebanię, kościół parafialny oraz kaplicę cmentarną pw.
św. Rozalii. Zaopatrzył kościół obficie w szaty liturgiczne. Zaprojektował
i postawił wiele figur przydrożnych w swej parafii. Był również prezesem
Kółka Rolniczego w Sławnie. Znalazł też czas na pracę duszpasterską wśród
rodaków na uchodźstwie w Niemczech. W czasie powstania Wielkopolskiego brał czynny udział w pracy nad zorganizowaniem życia narodowego, wypowiadając z nieustraszoną odwagą swoje przekonania narodowe.
Żył i pracował dla ludzi, zgodnie z Bożymi przykazaniami i miłością dla
piękna i sztuki.
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Józef Trenarowski (1907 – 1965) – urodzony w Kobylnicy, autor rzeźb
religijnych, plenerowych i pomników.
Ks. Franciszek Wawrzyniak (1884 – 1941) – związany z Długą Gośliną,
wybitny botanik – algolog. Członek Akademii Umiejętności, autor fundamentalnych prac „Flora jezior wielkopolskich” i „Ostrów Lednicki”.
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Franciszek Ksawery Tuczyński
(1.10.1844 - 20.06.1890) – pisarz, poeta, muzyk, publicysta,
popularyzator nauki, wydawca
oraz redaktor naczelny m.in.
Wiarusa Katolickiego i Gwiazdy Piekarskiej. Autor kilkudziesięciu powieści oraz rozpraw
popularnonaukowych
będąc
prekursorem m.in. polskiej oceanografii czy pedagogiki. Nauczyciel w szkole katolickiej
w Kiszkowie w latach 18761881, krzewiciel polskości i patriotyzmu w czasie zaborów.

Paulina Wilkońska (1815 – 1875) – urodzona w Swarzędzu, autorka
licznych opowiadań i powieści społeczno – obyczajowych.
Wspomnienia o nich znajdziemy na szlakach Puszczy Zielonka…
Wykaz postaci sporządził Włodzimierz Buczyński.
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Na trasie Szlaku znajduje się dwanaście drewnianych, głównie wiejskich
świątyń, które leżą na obrzeżach Puszczy Zielonka.
Trzy z nich (Kicin, Uzarzewo, Wierzenica) znajdują się w jurysdykcji
Archidiecezji Poznańskiej, pozostałe dziewięć znajduje się na terenie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej (Długa Goślina, Jabłkowo, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno).
Sprawne działanie Szlaku jest możliwe tylko przy dobrej współpracy
wszystkich parafii, instytucji samorządowych zajmujących się koordynacją
i promocją Szlaku oraz samych parafian i regionalistów, związanych osobiście z życiem parafii i ich Proboszczami.
Nie sposób w trakcie jednego wyjazdu zwiedzić wszystkie kościoły
na Szlaku, stąd wskazane jest podzielenie trasy zwiedzania na dwie pętle,
ujmując w planach następujące świątynie:
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dużą – o długości ok. 90 km, na której znajduje się osiem kościołów
(Kicin – Wierzenica – Uzarzewo – Węglewo – Sławno – Kiszkowo –
Rejowiec – Długa Goślina),
małą – o długości ok. 35 km, na której znajduje się sześć kościołów
(Kiszkowo – Rejowiec – Skoki – Raczkowo – Jabłkowo – Łagiewniki
Kościelne).
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•

Na Szlak można wyruszyć z Poznania - serca Wielkopolski. Oczywiście
istnieje możliwość włączenia się w trasę Szlaku w różnych miejscach np.:
• od strony Obornik Wlkp. – drogą wojewódzką nr 187 skręcając
na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 196 w Murowanej Goślinie
w lewo w kierunku Wągrowca (kościoły; Długa Goślina, Skoki, Rejowiec), lub w prawo w kierunku Poznania (kościół w Kicinie),
• od strony Piły, Rogoźna – drogą powiatową, obejmując po drodze kościół w Długiej Goślinie, następnie skręcając na skrzyżowaniu z drogą
wojewódzką nr 196 w lewo w kierunku Wągrowca (kościoły; Skoki,
Rejowiec), lub jadąc prosto w kierunku Murowanej Gośliny i Poznania
(kościół w Kicinie).
• od strony Wągrowca – drogą wojewódzką nr 196 skręcając w Skokach
w lewo, w kierunku kościoła w tej miejscowości,
• od strony Gniezna – drogą wojewódzką nr 197 rozpoczynając
od zwiedzania kościoła w Sławnie,
• od strony Gniezna – drogą krajową nr 5, skręcając przed Pobiedziskami w drogę powiatową w kierunku Latalic (kościół w Węglewie).

.......
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Zwiedzanie kościołów jest możliwe przez cały rok, często zdarzają się jednak obiektywne przeszkody, które uniemożliwiają zobaczenie wnętrza kościoła (np. nagła posługa duszpasterska).
Warunkiem powodzenia – tj. wejścia do kościoła - jest zatem wcześniejsze
porozumienie telefoniczne.
KOŚCIÓŁ

ADRES
do korespondencji

TELEFON
na plebanię

Św. Marii Magdaleny
w Długiej Goślinie

Długa Goślina 24
62-095
Murowana Goślina

(61) 8921 201

Św. Józefa
w Kicinie

ul. Kościelna 2, Kicin
62-004 Czerwonak

(61) 8127 022

Św. Jana Chrzciciela
w Kiszkowie

ul. Gnieźnieńska 9
62-280 Kiszkowo

(61) 4276 056

Bożego Ciała
w Łagiewnikach
Kościelnych

Łagiewniki Kościelne 21
62-280 Kiszkowo

(61) 4277 186

Wszystkich Świętych
w Raczkowie
oraz
Św. Michała Archanioła
w Jabłkowie

Raczkowo 12
62-290 Mieścisko

(61) 4279 317

Najświętszego Serca
Pana Jezusa
w Rejowcu

Rejowiec 32
62-085 Skoki

(61) 8124 882

Św. Mikołaja Biskupa
w Skokach

ul. Kościelna 7
62-085 Skoki

(61) 8124 291

Kaplica św. Rozalii
w Sławnie
(na cmentarzu)

Sławno 67
62-280 Kiszkowo

(61) 4277 192

Św. Michała Archanioła
w Uzarzewie

Plebania:
ul. Dworcowa 34
62-007 Biskupice

(61) 8155 540

Św. Katarzyny
w Węglewie

Węglewo 23
62-010 Pobiedziska

(61) 8177 008

Św. Mikołaja
w Wierzenicy

ul. Wierzenicka12,
Wierzenica
62-006 Kobylnica

(61) 8973 304

.......

PUSZCZA ZIELONKA W TRZECH ODSŁONACH • Kultura

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom turystów, w sezonie
turystycznym (kwiecień – październik) kościoły mają stałą dostępność
w godzinach:
- w soboty: 10.00 – 15.00,
- w niedziele: 14.00 – 17.00.
Czy wiesz, że…
Długa Goślina słynie z organizacji Festiwalu „Musica Sacra, Musica Profana”, organizowanego co roku w czerwcu / lipcu.
Ołtarz główny w Jabłkowie to jedyne w swoim rodzaju przedstawienie
siedmiu chórów anielskich.
Kicin i Wierzenica pozostawały w unii personalnej (tj. miały jednego Proboszcza, który mieszkał w Kicinie) w latach 1812 – 1947. Do dzisiaj kościoły łączy urokliwa wiejska droga (3,4 km), która zachęca do pieszej wędrówki. Jednym z Kicińskich proboszczów był sam… Jan Kochanowski! Aktualnie
poetycki wymiar parafii realizuje się w organizacji Misteriów, zwłaszcza
w temacie Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa).
W Kiszkowie, w prezbiterium króluje cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII w.), który sprawił, że w przeszłości mała drewniana świątynia miała rangę Sanktuarium.
Łagiewniki Kościelne mogą pochwalić się jedyną w swoim rodzaju dekoracją sufitu – cyklem malowideł symbolicznie nawiązujących do tematyki
wezwania kościoła – Bożego Ciała.
Raczkowo – leżący na uboczu kościół, kryje w głównym
ołtarzu cudowny krucyfiks – o którego odwiecznej „mocy” świadczą liczne, stare blachy wotywne.
W Rejowcu pierwotnie (od 1626 r.)
funkcjonował zbór kalwiński, który
wybudował właściciel wsi, Andrzej
Rey, wnuk Mikołaja – znanego poety renesansowego. Dopiero w 1947
r. zbór został oficjalnie poświęcony
jako katolicka świątynia.

.......

św. Jozefa
w kościele
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a
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y
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Współcze
w Kicinie
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Wnętrze kościoła św. Michała Archanioła w Jabłkowie

Skoki – to jedna z dwóch
świątyń na Szlaku o konstrukcji szkieletowej (obok Uzarzewa).
W Sławnie, na Szlaku należy kierować się na… miejscowy cmentarz na
skraju wsi. Patronką drewnianej kaplicy cmentarnej jest św. Rozalia, orędowniczka przeciwko zarazie.
W Uzarzewie, podczas remontu (1996-2001) rozebrano górną część wieży, a w kuli zdjętej ze szczytu hełmu znaleziono dokument z 1868 roku,
pisany przez ówczesnych dziedziców miejscowości, Żychlińskich.
Najstarszą metrykę w Archidiecezji Poznańskiej ma Wierzenica (XIII w.),
ale na całym Szlaku… - Węglewo (1266 r.). Jest to też jedyny kościół zbudowany w konstrukcji sumikowo – łątkowej. Co roku w maju wyrusza stąd
młodzieżowa pielgrzymka na Ostrów Lednicki, do miejsca, z którego wg
legendy przybyła tutejsza Matka Boża.
Wierzenica należała do filozofa i społecznika – Augusta Cieszkowskiego,
który spoczął wraz z rodziną w miejscowym kościele, a jego drzwi nagrobkowe były w swoim czasie słynne na cały świat.
Raz do roku, w maju odbywa się na Szlaku impreza kulturalna
o nazwie NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH.
Więcej informacji na www.puszcza-zielonka.pl w dziale turystyka.
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Odcinek Szlaku Cysterskiego w północnej Wielkopolsce jest fragmentem
większej krajowej i międzynarodowej całości. W 1990 r. Rada Europy podjęła decyzję o utworzeniu w ramach międzynarodowego programu „Europejskie Drogi Kulturowe” szlaku turystycznego: „Drogami Cystersów”.
W Polsce Szlak Cysterski ma charakter ogólnopolskiej trasy turystycznej,
która została wytyczona w 1990 r. przez Fundację Kultury. Są na nim wszystkie obiekty cysterskie (nadal funkcjonujące oraz te, które podtrzymują jedynie kult miejsca bez obecności zakonników cysterskich). Przy drogach
wojewódzkich, powiatowych i gminnych jest on oznakowany, zgodnie
z zasadami znakowania dróg znakami turystycznymi, tablicami E 22a
z napisem i oficjalnym logo Szlaku Cysterskiego w Polsce.
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We wrześniu odbywa się PIKNIK CYST ERSKI „KONWENCJONALIA” w Owińskach

.......
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Ołtarz główny kościoła św. Jana Chrzciciela

O poszczególnych obiektach i ich
obecności w miejscowościach, informują turystów znaki E 22b, c. Na takie oznakowanie
natrafią oni również na obszarze Puszczy Zielonka i w jej sąsiedztwie. Szlak Cysterski, początkowo w obrębie jego pętli wielkopolskiej, biegnie po jej zachodnim i północnym skraju w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 196, zmierzając od Poznania w kierunku Gdańska. Ma on umożliwić
turystom poznanie miejsc związanych z dziedzictwem zakonów cysterskich, udział w imprezach kameralnych i plenerowych związanych
z duchowością i kulturą cysterską
animowanych jego istnieniem.

Fragment polichromii naściennej

W obrębie Puszczy Zielonka jest
to przede wszystkim dziedzictwo
cysterek z Owińsk, w mniejszym
stopniu cystersów łekneńsko – wągrowieckich. Pierwszym znaczącym punktem Szlaku Cysterskiego
w Puszczy Zielonka jest Czerwonak, formalnie duża wieś będąca
siedzibą gminy,

Czerwiec polski - owad ten, a dokładniej jego larwy żerujące na
korzeniach czerwca trwałego w średniowieczu wykorzystywany były do produkcji czerwonego barwnika. Cysterki z Owińsk
hodowały go na zboczach Dziewiczej Góry.
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a realnie podmiejskie osiedle przemysłowe i tereny mieszkaniowe. Nazwa
może wywodzić się od czerwca polskiego.

Czerwiec polski - (Margarades polonicus): a. samiec, b. samica,
c. larwy na korzeniach czerwca (Scleranthus peremnis) - a, b
powiększone
Rys. z H. Szafran, Miasto Poznań i okolica, Poznań 1959
Nie można też wykluczyć pochodzenia nazwy Czerwonak od Czerwonego
Młyna, zapisanego w 1411 r. jako Czirwony Mlin.
Na skraju miejscowości (dojazd ul. Leśną) znajduje się najwyższe wzniesienie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” – Dziewicza Góra. Dawniej zwana była Dziewczą Górą - nazwę tę wywodzono od posiadania jej
przez siostry cysterki z Owińsk. Sięga ona 143, a według innych źródeł
145 m n.p.m. stanowiąc drugi, po Górze Moraskiej najwyższy szczyt „górski’
w okolicach Poznania.

.......
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Miejscowością najsilniej związaną z historią cysterek w Puszczy Zielonka
są Owińska. To w tej wsi, położonej na prawym brzegu Warty, powstał
ich klasztor. Nazwę swoją wieś zawdzięcza… baranom (łacińskie ovens
i staropolskie owien – baran, jagnię), które kiedyś wypasały się na nadwarciańskich łąkach. Czasy jej świetności rozpoczęły się, gdy książę Przemysł I
razem ze swoim bratem Bolesławem Pobożnym ufundowali w niej klasztor
dla sióstr cysterek, które miały przybyć tutaj z Trzebnicy.
Historycy określają czas jego fundacji na lata 1242-1252 i uważają, że cysterki przybyły już po wybudowaniu kościoła i klasztoru. Według zachowanego dokumentu fundacyjnego miało to mieć miejsce 21 października
1249 r. Do nowego klasztoru siostry wprowadziła ksieni trzebnicka Gertruda, córka św. Jadwigi. Do jego
utworzenia doszło po ustaniu
konfliktu pomiędzy książętami
śląskimi i wielkopolskimi.
Był to okres rozbicia dzielnicowego i wewnętrznych
walk pomiędzy książętami
o władzę nad całym terytorium
kraju. Stąd fundację klasztoru
w Owińskach można nie bez
racji uważać za dobitne przypieczętowanie zawartego pokoju.
Na ziemię wielkopolską przybyły zakonnice ze Śląska.
Klasztor, w którym wówczas
zamieszkały mniszki zbudowany został prawdopodobnie
w stylu gotyckim, za tą hipotezą przemawia fragment muru
w wieży kościelnej.
Około 1700 r. siostry powierzyły jego przebudowę słynnemu
włoskiemu architektowi Janowi
k
ińs
Catenazziemu.
Ow
ch
ty w okolica
Rozlewiska War
Po 20 latach nowe zabudowania klasztorne i barokowy kościół były na ukończeniu. Wtedy w 1720 r.,
w Wielki Piątek, od płonącej w kościele świecy wybuchł pożar, zniszczył on
częściowo nowe zabudowania.
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Odbudowę
kościoła i klasztoru siostry zleciły zdolnemu rzymskiemu architektowi Pompeo Ferrariemu. Prace budowlane trwały od 1720 do 1728 roku.
Ich najbardziej widokowym efektem jest wspaniała kopuła z latarnią.
Do 1730 r. wnętrze kościoła przyozdabiali malowidłami zakonnicy – malarze Adam Swach i Walenty Żebrowski malując także wizerunki cysterek.
W ten sposób powstał istniejący do dziś kościół św. Jana Chrzciciela.
Do ostatecznej kasacji konwentu w 1835 r. był on kościołem klasztornym.
Parafialnym był powstały przed 1574 r. kościół św. Mikołaja, znajdujący się kilkaset metrów na południe. Po wysiedleniu ostatnich mniszek do
Ołoboku ich kościół stał się parafialnym. Zanim do tego doszło, klasztor
z powodzeniem funkcjonował, zdarzył się też moment mniej chlubny.
W 1489 roku Kapituła generalna cystersów została zaalarmowana informacją o problemach związanych z zachowaniem karności i życia
zakonnego w Owińskach i Ołoboku. Zapisano:
Ponieważ (...) do Kapituły Generalnej nie bez wielkiego niezadowolenia doszła wiadomość, że
klasztor w Owińskach został zniesławiony, tak w sprawach życia duchowego, jak i życia doczesnego
i miały tam miejsce liczne zgorszenia i niegodziwości, wbrew postanowieniom kanonicznym naszego
Zakonu, przez co Boży majestat jest
obrażony, zaś Zakonu naszego święlny
j parafia
- dawnie leni
tego cześć i opinia oczerniona.
. Mikołaja
zie
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Barokowe założenie klasztorne w Owińskach jest wizytówką miejscowości

Kościół św nie chowa się w
- skrom
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Środkiem naprawczym miała być pokuta w odosobnionej kaplicy. Według
na poły legendarnych przekazów mieściła się w późniejszym dworku myśliwskim von Treskowów (dziś leśniczówka Annowo) albo w letnim klasztorku na skraju łąk u stóp Dziewiczej Góry.
Wskazywana na trasie ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra” lokalizacja klasztorku czyni taką możliwość wiarygodną.
Klasztor cysterski był poważną instytucją ekonomiczną. Jak każdy klasztor
otrzymywał liczne nadania, czasami kupował nowe dobra, a z rzadka sprzedawał.
Do klasztoru należało szereg wsi; Chludowo i Radojewo położone na przeciwległym brzegu Warty, Wierzonka wraz ze Skorzęcinem (obecnie zanikły), Dębogórą i Barcinkiem, Bolechowo, Miękowo, Biedrusko i inne oraz
tysiące hektarów lasu. Zakony
cysterskie znane były ze swojej
dobrej gospodarki, tak też było
w Owińskich. Ziemie zakonne
dostarczały płodów rolnych,
drewna, uzyskiwanego z jego
spalania potażu służącego do
produkcji mydła, szkła, a nawet toruńskich pierników (jego
wytwarzanie zostało utrwalone w nazwie wsi Potasze).
Lokalną specjalnością był
barwnik z czerwca polskiego.
Pałac rodziny von Treskow w Owińskach
W swoich dobrach cysterki
prowadziły prace polepszające stosunki wodne, najczęściej odwodnienia w wyniku czego osuszano tereny podmokłe. Budowały też znaczące w tamtych czasach zakłady przemysłowe takie jak młyny,
olejarnie, browar czy folusz.
Kres istnieniu zakonu cysterek w Owińskich położyły rozbiory. Po utworzeniu Prus Południowych dobra ziemskie klasztoru zostały cysterkom
w 1797 r. odebrane. W tym samym roku król Fryderyk Wilhelm II sprzedał
je na preferencyjnych warunkach świeżo uszlachconemu bankierowi berlińskiemu Ottonowi Zygmuntowi von Treskow.
Po wysiedleniu ostatnich zakonnic w 1835 r. rozpoczęła się przebudowa budynku klasztornego na zakład dla psychicznie chorych. Działał on
od 1838 do 1939 r. kiedy to hitlerowcy wymordowali wszystkich jego
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Otton Zygmunt von Treskow - wybudował w Owińskach główną siedzibę rodu. Będący w trakcie budowy pałac i klasztor
w 1806 roku zwiedzał Napoleon Bonaparte. Inne najważniejsze
siedziby potomków Ottona von Treskowa powstały w Radojewie (dziś w granicach Poznania) połączonym z Owińskami osią
widokową i do 1945 r. promem przez Wartę oraz w Wierzonce.
W sąsiedztwie obu tych siedzib zachowały się ich cmentarze
rodzinne. W przeciwieństwie do wielu innych Niemców, którzy
objęte łatwą drogą majątki w Poznańskim sprzedawali, Treskowowie częściej kupowali. Dopiero w 1873 r. Zygmuntowi Szułdrzyńskiemu udało się wykupić od nich Bolechowo, Szlachęcin
i Trzaskowo. Na początku XX wieku sprzedali władzom pruskim
na poligon wojskowy Biedrusko. Założyli w swoich dobrach kilka
nowych wsi, w tym Milo (obecnie Mielno) i Karłowice. Przejęte
ziemie cysterek von Treskowowie utrzymali do początku 1945 r.
Miarą zachowania walorów spuścizny cysterek i von Treskowów
jest idea mającego je chronić Cysterskiego Parku Kulturowego
Owińska – Radojewo.
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pacjentów, łącznie z ułomnymi dziećmi. Następnie zaadaptowali budynki
na koszary i szkołę SS. Obecnie w budynkach poklasztornych mieści się
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych.

Z Owińsk Szlak Cysterski biegnie przez Murowaną Goślinę, Skoki, Wągrowiec, Tarnowo Pałuckie do Łekna. W Wągrowcu działał translokowany
z Łekna najstarszy na ziemiach
polskich (powstały w 1153 r.)
męski klasztor cysterski. Wśród
nadań dla niego znalazła się
dzisiejsza Wierzonka, wtedy
nazywana Małą Wierzenicą.
Kościół św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim jest najstarszym
w Polsce kościołem drewnianym. Nad Jeziorem Łekieńskim, w miejscu zwanym
Klasztorek, zostały odkopane
Reprezentacyjna
fundamenty
przedromańbrama prowad
ząca
skiego kościoła – rotundy
do Pałacu
z połowy XI wieku i wzniesionego na nim w dwóch
fazach – około 1153 roku i XIII /XIV wieku – romańskiego
kościoła klasztornego.
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LOKALNE NAZWY TERENOWE
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TOMASZ M. SOBALAK

Las w życiu człowieka zawsze odgrywał szczególną rolę. Historycznie
ujmując, dawał ludziom pożywienie, odzież, narzędzia, opał, budulec,
zioła lecznicze, wreszcie schronienie czy to przed wrogiem, czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Lasy będące kolebką ludzkości,
wywierały istotny wpływ na kształt cywilizacji ludzkiej, w tym również –
kultury. Znalazło to odbicie w bogatym i bardzo różnorodnym słownictwie
związanym tematycznie z określonym obszarem działalności żyjących
w lasach ludzi. W miarę zagospodarowywania coraz większych połaci lasów wyjątkowego znaczenia nabierały lokalne nazwy terenowe, nazywane
toponimami. Tworzono je w miarę potrzeb, najczęściej dla lepszej orientacji w terenie. Swoje nazwy tworzyli leśnicy, myśliwi, ludność miejscowa,
odwiedzający puszczę goście, wreszcie turyści.
Wraz z upływem czasu znajomość nazw lokalnych ulegała stopniowemu
upowszechnieniu, niektóre zalegalizowano. Przestawały być znane tylko
„ludziom lasu”. Wszystkie, ułatwiały porozumiewanie się i upraszczały komunikację.
Nazwy lokalne są świadectwem historycznych zmian, jakie zachodziły na terenie puszczy przez kolejne wieki. Licznie występujące tu toponimy związane są z przyrodą ożywioną, z funkcjonowaniem człowieka
w puszczańskich ostępach, ze sposobem zagospodarowania drewna,

Trakt poznański - jeden z historycznych szlaków handlowych przebiegających przez Puszczę
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W spisie dominują nazwy prymarne czyli proste pochodzące od nazw prostych. Kilka nazw ma charakter sekundarny czyli rozwinięty (uformowany
z różnymi przyrostkami). Zdarzają się również nazwy złożone czyli kompensowane składające się z dwu lub więcej członów1.
Mija czas, odchodzą ludzie, wszędzie wkracza postęp, zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, zmianie ulega nasz język, o niektórych pojęciach
po prostu zapominamy. Dla przyszłych pokoleń, które w przyszłości będą
odwiedzać puszczę, a także dla historii kultury leśnej warto zachować owe
nazwy, którymi posługiwali się nasi ojcowie.
Tereny Puszczy ograniczają od zachodu i północnego zachodu linia kolejowa i droga Poznań – Wągrowiec, od północnego wschodu fragmentem
nieczynna linia kolejowa Gniezno – Wągrowiec, od wschodu droga Kiszkowo – Pobiedziska i od południa droga i linia kolejowa Poznań – Gniezno
(Anders 1997). Administracyjnie na terenie Puszczy Zielonka gospodarują
trzy Nadleśnictwa: Babki, Łopuchówko i Zielonka w ramach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.
Do Nadleśnictwa Babki przynależy Leśnictwo Mechowo, do Nadleśnictwa Łopuchówko Leśnictwa Boduszewo, Dąbrówka, Łopuchowo, Miączynek, Annowo, Wronczyn, a do Nadleśnictwa Zielonka Leśnictwa Potasze,
Kamińsko i Stęszewko (Plany Urządzenia Lasu Nadleśnictw Babki, Łopuchówko, Zielonka).
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wreszcie z nazwami dzierżawczymi, wywodzącymi się od imion lub
nazwisk właścicieli gruntów. Przedstawiony spis leksykalny uzupełniają
umownie przyjęte nazwy fragmentów lasów oraz nazwy niektórych obiektów fizjograficznych. Zdarza się również, że spolszczone nazwy są tłumaczeniami dawnych nazw niemieckich, powstałych w zupełnie innym kręgu
kulturowym. Pomimo tego przetrwały i używane są do dnia dzisiejszego.

Nazwy zostały uszeregowane w porządku alfabetycznym. Dla większości
haseł podano aktualną lokalizację (Mapy gospodarcze Obrębów Babki, Łopuchówko, Dziewicza Góra, Zielonka według stanu na dzień 01.01.2009),
znaczenie, a w niektórych przypadkach wyjaśniono ich etymologię. Częste
występowanie polisemii spowodowało, że po haśle napisanym pogrubioną
czcionką podaje się w każdym przypadku napisaną kursywą w nawiasie aktualną nazwę leśnictwa. W nawiasach prostokątnych umieszczono wyrazy
synonimiczne.
Występujące w opisie poszczególnych haseł nazwy lokalne zostały oznaczone pogrubioną czcionką i kursywą.
1 Rospond S. 1957. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych.
Warszawa.
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SŁOWNICZEK
Linia oddziałowa – nie zadrzewiony pas zwykle 5-8 m dzielący las na jednostki podziału powierzchniowego zwane oddziałami, najczęściej jest to
droga oddzielająca oddziały po dłuższym boku,
Młodnik – faza rozwoju drzewostanu pomiędzy 6 – 10 rokiem życia, kiedy
drzewka zaczynają stykać się koronami, uzyskują zwarcie i osłaniają zajmowaną powierzchnię,
Oddział - wydzielona powierzchnia przy pomocy linii gospodarczych i oddziałowych, określona część lasu gospodarczego, dzieli się na pododdziały,
Otulina rezerwatu – strefa leśna izolująca rezerwat przed wpływem ekosystemów o innym przeznaczeniu i sposobie gospodarowania,
Starodrzew – drzewostan w okresie starości, wykazujący osłabienie funkcji
życiowych wskutek późnego wieku, najczęściej drzewostan przeszłorębny,
to taki, w którym rzeczywisty wiek przekroczył ustalony wiek rębności,
Szkółka – wydzielona powierzchnia, na której produkuje się materiał sadzeniowy drzew i krzewów do odnowień i zalesień,
Trakt – od łacińskiego słowa „tractus” – ciąg, szlak komunikacyjny, droga,
gościniec,
Uroczysko – kompleks leśny od kilku do kilkuset hektarów lub część większego kompleksu leśnego, oddzielony od innych części naturalnymi granicami, odróżniany od innych dzięki np. lokalnej nazwie terenowej,
Zadrzewienie – pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska wraz z zajmowanym terenem i składnikami szaty roślinnej (poza lasem), które nie są
odrębnymi ekosystemami, a jedynie ich elementami, pełnią funkcje ekologiczne, estetyczne i produkcyjne,
Zalesienie – wprowadzenie lasu na grunty nieleśne dotychczas użytkowane
rolniczo lub stanowiące nieużytki.
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Akademia (Mechowo) – budynek wybudowany przez Augusta Cieszkowskiego w 1861 roku, po śmierci żony Haliny z zamiarem utworzenia w nim
wyższej szkoły rolniczej. Szkoła miała nosić imię jego żony i być jej pomnikiem.
Aleja (Annowo) – droga od figury w Dębogórze do gospodarstwa rolnego
w Karłowicach obsadzona czereśniami (Prunus avium).
Aleja czereśniowa (Mechowo) – droga z Mechowa do Kicina obsadzona
czereśniami (Prunus avium).
Aleja Filozofów (Mechowo) – droga biegnąca przez Wzgórze Krasińskiego. Przechadzali się tu tocząc filozoficzne dysputy August Cieszkowski
i Zygmunt Krasiński, potem inni goście wierzenickiego dworu, między innymi członkowie Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pisarze i artyści.
Ameryka (Łopuchowo) – obecnie łąka powstała po wycięciu śródpolnej
kępy lasu stanowiącego własność Spółdzielni Produkcyjnej w Łopuchowie,
położona niedaleko grupy pomnikowych dębów na polach Gaci.
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Ameryka (Wronczyn) – zabagnione uroczysko w oddziale 46 c, o powierzchni 12,86 ha. Ze względu na utrudniony dostęp uniemożliwiający
planową eksploatację oraz wydzielające się duże ilości posuszu topolowego i olszowego regularnie zabieranego przez miejscową ludność nazywane
przewrotnie Ameryką.
Augustówka (Mechowo) – teren, który nabył młodszy syn Augusta Cieszkowskiego – August Adolf Cieszkowski na przełomie XIX i XX wieku.
Położony po lewej stronie drogi z Kicina do siedziby Leśnictwa Mechowo.
Nazwa została nadana przez syna, na cześć imienia ojca – August.
Babica (Mechowo) – określenie znane w kręgach myśliwych obejmujące
zadrzewiony i zakrzaczony jar – zagłębienia śródpolne, przebiegające prostopadle do drogi z Wierzenicy do Wierzonki, przy oddziałach 127-129
i 132.
Baerenbusz [Derebusz] (Miączynek) – dawna (niemiecka) nazwa wsi
Niedźwiedziny.
Bajerówka (Boduszewo) – śródpolny kompleks leśny o powierzchni
13,48 ha, położony pomiędzy Głębockiem, a Boduszewem (po lewej stronie drogi polnej). Obecnie oddział 97 a. Nazwa pochodzi od nazwiska byłego właściciela tych gruntów – Bajer.
Baraki (Wronczyn, Annowo) – las w okolicy skrzyżowania dróg Ludwikowo
– Tuczno i Dębogóra – Zielonka. Obecne oddziały 31/32.
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Przed wojną stały tam baraki dla robotników leśnych zatrudnionych przy
pozyskaniu drewna i w tartaku.
Bartczówka (Stęszewko) – zalesione wzgórze w oddziale 143 j, h, 150 c,
b. Miejsce po osadzie i gospodarstwie niemieckiego bauera o nazwisku
Bartcz.
Beczki (Wronczyn) – plaża nad Jeziorem Stęszewskim w oddziale 3 ag.
Nazwa pochodzi od konstrukcji pomostów zbudowanych z pływających
beczek metalowych.
Betlejemka (Mechowo) – najstarsze świeckie zabudowanie przy drodze
z Wierzenicy do Wierzonki - chałupa kryta strzechą, posadowiona szczytem w kierunku drogi. Dawna karczma. Rodowód chałupy sięga XVIII-XIX
wieku. Przed wojną była tu ochronka. Dawne polskie znaczenie słowa Betlejem to „dom chleba”. Być może dawna funkcja karczmy czy gospody
stojącej na uboczu wsi, do tego pokrytej strzechą wpłynęły na nazwanie jej
„Betlejemką”.
Betyna las (Wronczyn) – kiedyś las prywatny, którego właścicielem był
niejaki Betyna. Dziś las państwowy – oddział 47 c – uprawa 10-letnia
(w 2013 r.) o powierzchni 3,72 ha.
Białe błota (Potasze) – wilgotne uroczysko (częściowo zabagnione) po lewej stronie drogi z Potasz do Kamińska. Obecna lokalizacja – oddział 69.
Stąd wypływa rów łączący Stawy w Potaszach. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od występującej tu, kwitnącej na biało wełnianki (Eriophorum).
Biały mostek (Łopuchowo) – przepust na rowie przepływającym przez
Łąki gackie pomiędzy oddziałami 45/46. Umożliwia połączenie drogowe
Łopuchówka z Gacią. Droga przebiega po linii oddziałowej pomiędzy oddziałami 45/46. Prawdopodobna nazwa pochodzi od bielących się brzóz
(Betula sp.) rosnących wokół mostku.
Bombowisko (Dąbrówka) – składowisko betonowych obciążników bomb
burzących z czasów II wojny światowej w oddziale 196 f, g, h, wykorzystywanych przez niemiecką jednostkę lotnictwa stacjonującą wówczas na
lotnisku w Bednarach.
Borna stodoła (Annowo) – miejsce po starej stodole naprzeciwko kamienia
upamiętniającego pożar z roku 1992 na Dziewiczej Górze w oddziale 91 a.
Z przekazów wynika, że w pożarze stodoły (data pożaru nieznana) zginęli
prawdopodobnie ludzie. Nazwy tej używa się również dla określenia osady
w oddziale 90 m.
Cegielnia (Miączynek) – miejsce po starej cegielni w obecnym oddziale
16d.
Centrala (Miączynek) – pojęcie znane myśliwym, obejmuje obszar pomiędzy drogami z Pawłowa Skockiego do Niedźwiedzin i z Rejowca
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Chata leśna (Potasze) – kiedyś osada z drewna, podmurowana, kryta
trzciną, przeznaczona dla studentów Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu odbywających ćwiczenia terenowe oraz praktyki
w Leśnictwie Potasze. Do dziś pozostały tylko resztki fundamentów. Obecna lokalizacja – oddział 84 g. Osada położona była przy Czarnej drodze,
na przeciwko Deputatów.
Cierznie duże (Mechowo) – śródpolne zarośla tarniny (Prunus spinosa) między kościołem we Wierzenicy, a drogą do wsi Kliny; (cierznie = ciernie).
Cierznie małe (Mechowo) – śródpolne zarośla tarniny (Prunus spinosa)
w pobliżu kościoła we Wierzenicy.
Cygany (Mechowo) – linia oddziałowa pomiędzy oddziałami 146/158.
Miejsce, gdzie kiedyś regularnie stacjonowały tabory cygańskie.
Czarna droga [Żużlówka] (Potasze) – kiedyś droga biegnąca od gajówki
Potasze (przy żurawiu) do stacji kolejowej Owińska. Dziś przebiega tylko
na terenie leśnym pomiędzy oddziałami77/83, 77/84, 78/85. Przy czarnej
drodze stała Chata leśna i uprawiano Deputaty. Nazwa pochodzi od rodzaju nawierzchni – żużla.
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do Sławicy. Obejmuje oddziały: 10-15, 18, 20-24, 26-30, 33-34.

Czarne błota (Stęszewko) – teren zabagniony pomiędzy Kociołkami,
a Jeziorem Czarnym, miejscami torfowisko. Oddział 45 j, k. Nazwa od koloru gruntu – czarne błoto, czarna ziemia.
Czerwona tablica (Annowo) – nazwa znana w kręgach myśliwych, pochodzi od stojących tu dawniej tablic urzędowych i informacyjnych napisanych
na czerwonym tle, obejmuje oddziały 81, 82.
Czerwone chaty (Boduszewo) – osady służbowe z roku 1908. Tu zaczyna
się Trakt Bednarski w Zielonce. Obecny oddział 177 l (lewa strona traktu).
Czerwone domki (Łopuchowo) – zabudowania (dwa budynki dwurodzinne) wybudowane z czerwonej cegły, kiedyś osady służbowe Nadleśnictwa
Łopuchówko, dziś zabudowania prywatne przy drodze Łopuchowo – Łopuchówko, po jej prawej stronie. Lokalizacja – oddział 48 s.
Czerwony rowek (Wronczyn) – rów wypływający z Ameryki, wpływający
do Jeziora Wronczyńskiego Małego. Kolor pochodzi od zabarwienia gliny
w dnie rowu.
Czeski las (Wronczyn) – obecny oddział 4 ab przy Glinicy. Nazwa związana z pochodzeniem byłego właściciela tego lasu.
Czworobok (Mechowo) – obecny oddział 153. Nazwa pochodzi od regularnego kształtu tego oddziału. Pozostałe oddziały w Leśnictwie Mechowo
mają bardzo nieregularne kształty. Dodatkowo kompleks młodników występujący w tym oddziale ma również regularny obrys czworoboku.
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Dąbki (Annowo) – starodrzew dębowo-bukowy, naprzeciwko wsi Dębogóra, w oddziale 60 d. Prawdopodobnie od tej nazwy lokalnej przyjęto
nazwę wsi. W czasie II wojny światowej wieś nosiła nazwę Eichenhöhe.
Dąbki (Miączynek) – jedyne dwa wydzielenia litej dębiny w porolnym Leśnictwie Miączynek. Obecne oddziały 142, 143.
Deputaty (Potasze) – kompleks pól przy Czarnej drodze obecnie oddział
77c, naprzeciwko Chaty leśnej. Pola te były gruntami deputatowymi pracowników leśnych Leśnictwa Potasze.
Derebusz (Miączynek) – patrz – Baerenbusz
Dęby (Łopuchowo) – pole pomiędzy grupą śródpolnych, pomnikowych
dębów, a lasem w oddziale 43 f.
Doły Brandta (Miączynek) – wyraźne zagłębienia terenowe po zabudowaniach gospodarstwa rolnego niemieckiego gospodarza o nazwisku Brandt.
Obecna lokalizacja – oddział 64 c. Popularna nazwa – Brantowskie Doły.
Droga do krzyża (Annowo) – patrz – Kasztany.
Droga do Ludwikowa (Kamińsko) – patrz – Trakt Dębogórski.
Droga kołacka (Dąbrówka) – droga łącząca Dąbrówkę Kościelną ze Stęszewkiem. Przebiega obok Suchego Boru. Nazwa drogi pochodzi od kołodzieja o nazwisku Gomprecht, który funkcjonował w Stęszewku. Droga
zaczyna się w oddziale 168 (przy Krzyżu w Dąbrówce) na Trakcie Poznańskim (później odbija w lewo), biegnie przez oddziały 183 i 196 przecina
Drogę młyńską, dalej przez oddział 209, przecina Trakt Bednarski i dalej
prowadzi do Stęszewka.
Droga królewska (Mechowo) – droga rozpoczynająca się w oddziale
123 a, na mostku we Wierzenicy i kończąca się w oddziale 140 a w Mechowie – Młyn.
Droga poprzeczna (Kamińsko) – łączy Kamińsko z Florydą (wychodzi
w północno-zachodniej części Florydy).
Droga młyńska (Dąbrówka) – droga łącząca Turostówko z Głęboczkiem,
gdzie znajdował się młyn. Rozpoczynała się pomiędzy obecnymi oddziałami 192/205.
Droga pogrzebowa (Dąbrówka) – droga z Dzwonowa do Dąbrówki Kościelnej. Wiodła przez oddziały 127, linią oddziałową 148/149 do Kościoła
w Dąbrówce Kościelnej. Nadawała się i była wykorzystywana do przewozu
zmarłych mieszkańców Dzwonowa.
Droga telefoniczna (Łopuchowo) – linia oddziałowa pomiędzy oddziałami 59/60, 51/52 i w oddziale 48 biegnąca od Nadleśnictwa Łopuchówko
w kierunku torów kolejowych relacji Poznań – Wągrowiec. Przy drodze rośnie Lipa.
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Dziba (Potasze) – miejscowa nazwa części Owińsk położonej nad Wartą.
Obejmowała teren wokół wyrobisk po starej cegielni.
Glinica (Stęszewko) – dawne wyrobisko gliny w oddziale 122 c. Miejsce,
w którym koczowali rosyjscy spadochroniarze zrzuceni tu w 1944 roku.
Glinica (Mechowo) – wyrobisko gliny i pagórek koło kaplicy w Karłowicach.
Glinica (Wronczyn) – miejsce po wyrobisku gliny w oddziale 4 a. Glina tu
pozyskiwana wykorzystywana była w budownictwie.
Góra Krentza (Mechowo) – kilka pagórków koło zanikłej wsi Skorzęcin,
na lewo od drogi Karłowice – Kowalskie. Nazwa pochodzi od nazwiska
przedwojennego niemieckiego właściciela.
Góra Nogaja [Wyspa] (Annowo) – zalesione wzniesienie w polu po prawej
stronie drogi z Dębogóry w kierunku Zielonki, vis a vis oddziału 60. Nazwa
pochodzi od nazwiska gospodarza z Dębogóry, którego grunty figurują już
na mapie z 1851 roku.
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Duża gwiazda (Boduszewo) – skrzyżowanie linii oddziałowej pomiędzy
oddziałami 189/202 zwanej Linią Bucka z Traktem Poznańskim i Traktem
Bednarskim dające początek ośmiu drogom w różnych kierunkach.

Góry (Stęszewko) – powierzchnia zalesiona w oddziale 121. Nazwa od wyjątkowo urozmaiconej rzeźby terenu.
Grabówiec (Annowo) – podmokłe obniżenie porośnięte olchą (Alnus)
na łąkach przy dawnej drodze z Mielna do Dębogóry, obecny oddział 65.
Nazwa związana z historią tego terenu. Prawdopodobnie kiedyś było to
miejsce pochówku umarłych (groby).
Graniczonka (Kamińsko, Potasze) – droga od Trzech kopców, przecina
Trakt Pławiński biegnie obok Dołka Rakowskiego do Potasz. Rozgraniczała dobra trzaskowskie należące do rodziny von Treskow, od dóbr bolechowskich wykupionych w 1873 roku przez Szułdrzyńskich.
Graniczonka (Dąbrówka) – linia oddziałowa biegnąca od Małej gwiazdy
do Drogi młyńskiej, biegnie pomiędzy oddziałami 192/205. Kiedyś oddzielała Leśnictwo Dąbrówka od Leśnictwa Stęszewko.
Grinberg (Mechowo) – wzniesienie terenowe w polach, vis a vis oddziału
116, przy drodze Wierzonka – Pruszewiec, po jej lewej stronie. Nazwa od
niemieckich słów: grün – zielona, Berg – góra.
Gruba sosna (Boduszewo, Dąbrówka) – fragment grubego drzewostanu
sosnowego stanowiący otulinę Rezerwatu „Klasztorne Modrzewie”. Wydzielenia obejmują fragmenty oddziałów 200 i 199 przy Małej gwieździe.
Gruba sosna (Łopuchowo) – pojedynczy egzemplarz sosny zwyczajnej
(Pinus silvestris) w oddziale 74 f – jedyny o takich gabarytach (pierśnica
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80 cm, obwód 240 cm). Rośnie po lewej stronie Żużlówki około 120 m od
drogi asfaltowej Łopuchówko – Głęboczek.
Gwiazda (Kamińsko) – skrzyżowanie Traktu Pławińskiego z liniami oddziałowymi 79/80 oraz 88/87.
Herta (Boduszewo) – wzgórze, na którym położony jest rezerwat „Żywiec
dziewięciolistny” z występującą tu rośliną żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos) nazywane jest Wzgórzem Herty, a przylegające Jezioro
Leśne nazwane Jeziorem Herty. Herta to imię żony nadleśniczego Królewskiego Nadleśnictwa Zielonka. Ludność nadała wzgórzu i jezioru te nazwy,
ponieważ Herta była organizatorką zabaw i festynów świętojańskich, w których ludność ta uczestniczyła. Aktualnie porastający rezerwat drzewostan
miał być (podobno na jej życzenie) żywym pomnikiem jej pamięci – stąd
do drzewostanu wprowadzono szereg egzotycznych dla tego terenu gatunków. Obecne oddziały 93, 94, 116.
Hutka (Stęszewko) – miejsce po dawnej cegielni w oddziale 36 b. Wytwarzane tu cegły odnaleziono w osadzie pani Płotkowiak w Zielonce. Sygnowane były znakiem HP.
Jabłonki (Miączynek) – była droga polna z Pawłowa Skockiego do Miączynka, dziś linia oddziałowa pomiędzy oddziałami 80/100, 79/99, 78/98.
Jezioro Herta (Boduszewo) – obecna nazwa – Jezioro Leśne. Urokliwe jeziorko śródleśne w oddziale 93 b. Opis – patrz Herta.
Jezioro Krugiołki (Boduszewo) – obowiązująca nazwa Jezioro Głębocko.
Oddział 95 c. Krugiołka to nazwisko właściciela gospodarstwa rolnego położonego nad jeziorem.
Jezioro Marynrodzkie (Łopuchowo) – obecna nazwa Jezioro Worowskie.
Nazwa pochodzi od dawnej (niemieckiej) nazwy Łopuchówka – Marienrode.
Jezioro Modre [Torne] (Wronczyn) – jezioro bez określenia nazwy geograficznej, oddział 7 g, pow. 4,33 ha
Jezioro Dzwonowskie (Łopuchowo) – patrz Jezioro Wildego
Jezioro Garnek (Łopuchowo) – obecny odział 37 f, powierzchnia 2,00 ha.
Jezioro Książe (Łopuchowo) – obecny oddział 41 i, powierzchnia 4,99 ha.
Jezioro Skrzynka (Łopuchowo) – obecny oddział 41 j, powierzchnia
1,84 ha
Jezioro Wildego (Łopuchowo) – obecna nazwa Jezioro Dzwonowskie.
Nazwa pochodzi od nazwiska gospodarującego na wodach tego jeziora
pana Wilde.
Kamień na Dziewiczej Górze (Annowo) – głaz z tablicą upamięt-
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Kapuśniki (Mechowo) – miejsca o wilgotnej glebie nadającej się do uprawy
kapusty (Brassica oleracea) w miejscowościach Wierzonka i Karłowice.
Kapuśniki (Potasze) – historycznie miejsce po ogródkach warzywnych
mieszkańców osad leśnych (gajówki i leśniczówki Potasze). Obecny oddział 76.
Kapuśniki (Stęszewko) – miejsce w obecnym oddziale 47 g, gdzie uprawiano kapustę (Brassica oleracea).
Karczemka (Miączynek) – miejsce po starej karczmie sprzed I wojny światowej. Tu przebiegała granica powiatów Gniezno i Wągrowiec. Obecny
oddział 144 f.
Kareje (Mechowo) – łąki na terasie zalewowej Głównej, za Wierzonką
w kierunku Kowalskiego.
Karoski (Annowo) – kiedyś staw, obecnie osuszony dołek w Mielnie koło
gospodarstwa państwa Szwajkowskich, w którym żyły karasie (Carassius
carassius).
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niającą pożar, który wybuchł 09.08.1992 roku około godz. 14.00.
Usytuowany w oddziale 90 g. Znany punkt orientacyjny.

Karpaty (Dąbrówka) – uroczysko w oddziałach 149 d, e, f oraz 150 b.
Nazwa od wyjątkowo ciekawej rzeźby terenu.
Karpaty (Wronczyn) – uroczysko w oddziałach 15 i 16 nad Jeziorem Wronczyńskim. Nazwa pochodzi od wyjątkowo urozmaiconej rzeźby terenu.
Karpiak (Kamińsko) – staw w Rakowni w oddziale 13 gx.
Karpidołki (Stęszewko) – patrz Stawy Huckie.
Karus (Łopuchowo) – zbiornik przeciwpożarowy o powierzchni 0,24 ha
w oddziale 59 i, przy osadzie Leśnictwa Łopuchowo. Nazwa pochodzi od
żyjących w zbiorniku karasi (Carassius carassius).
Kasztany [Droga do krzyża] (Annowo) – droga obsadzona kasztanowcami
(Aesculus hippocastanum), od figury w Dębogórze do krzyża przy drodze
Wierzonka – Karłowice.
Katarzynki (Mechowo) – niegdyś część wsi Uzarzewo, od 1 stycznia 2009
r. funkcjonuje samodzielnie. Pierwsze zapiski pochodzą z roku 1661. Nazwa pochodzi od kaplicy św. Katarzyny, która stała na wzgórzu porośniętym lasem dębowym nazywanym „Rajsko” do roku 1858. Dziś w miejscu
tym stoi krzyż.
Kirkut – stary cmentarz żydowski w Murowanej Goślinie położony pomiędzy torem kolejowym, a drogą z Poznania do Wągrowca.
Kisówka (Stęszewko, Boduszewo) – droga od Dużej gwiazdy pomiędzy oddziałami 112/189 biegnąca w stronę Sekretarzówki. Nazwa od
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niemieckiego słowa Kies oznaczającego żwir, którym była konserwowana.
Kisy (Mechowo) – miejsca po eksploatacji żwiru w oddziale 139 d, f.
Nazwa od niemieckiej nazwy Kies – żwir.
Klerykówka (Wronczyn) – dzika plaża w oddziale 20 b nad Jeziorem Kołatkowskim. Miejsce, w którym biwakowali rokrocznie klerycy Seminarium
Duchownego w Gnieźnie.
Klombaj (Mechowo) – zadrzewienie śródpolne pomiędzy Wierzenicą,
a Klinami.
Kociołki (Kamińsko) – zbiorniki położone na cieku (obecnie bardzo mało
wody) łączącym Jezioro Pławno z Jeziorem Czarnym. Oddział 45 k. Największy zbiornik ma powierzchnię 0,82 ha. Nazwa pochodzi od Jeziora
Kociołek.
Kolanko (Mechowo) – zakole rzeki Głównej koło Wierzenicy.
Kolberg (Annowo) – wzniesienie w lesie pomiędzy Ludwikowem a Mielnem, obecny oddział 63. Nazwa z niemieckich słów Kohle – węgiel i Berg
– góra. Tu wypalano węgiel drzewny.
Koło kamienia [Przy kamieniu] – lokalizacja - patrz Gwiazda. Kamień
z tablicą poświęcony prof. dr hab. Bogusławowi Fruzińskiemu. Ustawiony
w miejscu szczególnie ukochanym przez profesora. Uroczystego odsłonięcia dokonano 3 listopada 2009 roku w uroczystość św. Huberta przed rozpoczęciem tradycyjnego polowania hubertowskiego.
Komorniki (Łopuchowo) – lewa strona kompleksu Łąk Gackich od Białego mostku do Jeziora Dzwonowskiego (przy oddziale 43 nazywanym
kiedyś Oszczywilkiem) stanowiąca własność Spółdzielni Produkcyjnej
w Łopuchowie.
Kościelonka (Dąbrówka) – najbliższa droga ze Stęszewic do kościoła
w Dąbrówce Kościelnej. Biegnie po linii oddziałowej pomiędzy oddziałami
206/207 i 180/181.
Kościelonka (Mechowo) – droga od byłej jednostki wojskowej w Kobylnicy
(obecnie Hotel Ossowski) do łąk w Wierzenicy. Biegnie linią oddziałową
136/137 i przez oddział 130.
Krzywa łąka (Mechowo) – łąka w oddziałach 130 i 139. Nazwa pochodzi
od kształtu łąki.
Księża linia (Dąbrówka) – droga w oddziale 182. Rozpoczyna się od pól
w Dąbrówce Kościelnej (pola Pana Mikołajczaka) przecina Linię Schwandta i dochodzi Linii Bucka, gdzie się kończy.
Księżyc [Na księżycu] (Annowo) – określenie znane w kręgach myśliwskich. Tym mianem określa się pola – sierpowate zagłębienie terenowe
przylegające do lasu w oddziale 71 a, b, c.
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Linia Maćkowiaka (Stęszewko) – droga zaczynająca się na Trakcie Bednarskim w Zielonce, w oddziale 177 skręca w lewo i biegnie linią oddziałową
176/113 kończąc się w Dąbrówce. Droga przebiega równolegle do Linii
Bucka (po stronie północnej). Nazwa pochodzi od nazwiska – Maćkowiak,
który był mieszkańcem osady w Zielonce położonej przy Kościelonce.
Linia Schwandta (Dąbrówka) – droga rozpoczynająca się w oddziale179,
biegnie przez oddziały 180-183, skręca w prawo do Traktu Poznańskiego
w oddziale 169. Nazwa od nazwiska niemieckiego bauera Schwandta, którego gospodarstwo położone było na wprost wylotu drogi.
Lipa (Łopuchowo) (fot. 16) – pojedynczy egzemplarz lipy drobnolistnej
(Tilia cordata) w oddziale 48 t, przy Drodze telefonicznej. Obwód 3,00 m.
Znany punkt orientacyjny.
Lisia góra (Annowo) – patrz – Łysa góra.
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Linia Bucka (Dąbrówka) – droga od Dużej Gwiazdy do osady Dąbrówka,
kończy się pomiędzy oddziałami 180/193. Biegnie linią oddziałową. Droga stanowi północną granicę Rezerwatu „Klasztorne modrzewie”. U wylotu drogi przed wojną znajdowało się gospodarstwo niemieckiego bauera
o nazwisku Buck.

Locha góry (Annowo) – zalesione pagórki na zachód od Dębogóry. Nazwa
od nazwiska właściciela gospodarstwa z Dębogóry.
Łąki dzwonowskie (Dąbrówka) – kompleks łąk w oddziale 129. Nazwa
od najbliższej miejscowości, gdzie mieszkali użytkownicy łąk.
Łąki gackie (Łopuchowo) – kompleks łąk śródleśnych położonych w oddziałach 55 f, 44 f, h, 45 a, 46 d, 47 b. Południowa strona kompleksu przeciętego rowem z Białym mostkiem należy do Nadleśnictwa Łopuchówko. Północna to grunty po byłej Spółdzielni Produkcyjnej w Łopuchowie.
Nazwa od najbliższej miejscowości – Gać.
Łąki Thomasa (Annowo) – kompleks łąk w oddziale 83 a (3,56 ha). Nazwa
pochodzi od nazwiska wieloletniego użytkownika, nadleśniczego Karola
Thomasa.
Łąki worowskie (Łopuchowo) – kompleks łąk śródleśnych o powierzchni
5,89 ha, położonych w oddziałach 53 ł, h, 60 d, f. Nazwa od najbliższej
miejscowości Worowo.
Łysa Góra (Annowo) – śródpolne wzniesienie terenowe po lewej stronie
drogi z Kicina do Wierzenicy, zalesione po II wojnie światowej. Obecny
oddział 172.
Łysa Góra (Potasze) – wyraźne wzniesienie terenowe po prawej stronie
drogi z Bolechówka do Potasz. Obecny oddział 78 d. Ciekawostką jest
fakt, że wzniesienie to nigdy nie było „łyse”, a zawsze porastał je las.
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Łysa Góra (Wronczyn) – teren po byłej jednostce wojskowej po prawej
stronie drogi Wierzonka – Mielno, oddział 88 a.
Mała gwiazda (Dąbrówka) – skrzyżowanie czterech dróg na przecięciu linii
oddziałowej pomiędzy oddziałami 199/200 z Traktem Bednarskim.
Mariański trakt – patrz Trakt Poznański. Nazwa drogi wiodącej do Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej.
Maruszka (Annowo, Potasze) – na skrzyżowaniu Traktu Poznańskiego
z Traktem Owińskim położone jest uroczysko Maruszka. Miejsce wymieniane w dokumentach parafialnych od roku 1840. Cudowne drzewostany
sosnowo-dębowe z domieszkami innych gatunków. Niegdyś ważne miejsce postoju podróżnych, w pobliżu skrzyżowania stała karczma Maruszka.
Dziś stoi tu figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nieco dalej, przy rozwidleniu dróg dwie bezimienne mogiły ofiar tragicznej miłości. Z miejscem tym
związanych jest wiele wersji legend.
Miesiąc (Annowo) – patrz – Księżyc
Milberg (Mechowo) – wzniesienie w połowie drogi między wsią, a szkołą
w Wierzonce. Nazwa od niemieckich słów: Mühle – młyn i Berg – góra.
Młodnik Karego (Boduszewo) – nazwa historyczna drzewostanów w oddziale 140 (od strony pól). Nazwa aktualna w latach 60 i 70., kiedy drzewostany te były w fazie młodnika. Nazwa od nazwiska leśniczego Leśnictwa
Boduszewo – Bolesława Kara.
Młodniki trzaskowskie (Potasze) – kompleks drzewostanów przy drodze
z Potasz do Trzaskowa. Nazwa historyczna drzewostanów w oddziale 69 a.
Nazwa była aktualna w latach 60 i 70., kiedy drzewostany te były w fazie
młodnika.
Młynki (Miączynek) – śródpolny kompleks lasu o powierzchni 22 ha, widoczny z drogi Pawłowo Skockie – Kiszkowo (po lewej stronie). Obecny
oddział 1. Pochodzenie nazwy nieznane.
Moraś – kompleks łąk położonych po prawej stronie drogi Poznań – Wągrowiec przed Skokami, otoczony od strony południowo-wschodniej rzeką
Mała Wełna.
Morwowa (Wronczyn) – patrz – Ściganka; na odcinku od Kołaty do pierwszego rowu droga obsadzona morwami (Morus nigra).
Nowina (Kamińsko) – kiedyś pola (własność po części prywatna i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), obecnie powierzchnia zalesiona w oddziale 66 oraz 54.
Olszynki (Annowo) – śródpolne obniżenie terenu na przeciwko oddziału 69a, porośnięte olszą czarną (Alnus glutinosa) z bagienkiem w środku.
Olszowy dołek (Łopuchowo) – naturalne zagłębienie terenowe porośnięte
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Osada Hutka (Stęszewko) – oddział 41j, dziś osada Pana Alfonsa Kazusia
w Hucie Pustej.
Osówka (Mechowo) – kępa lasu po prawej stronie drogi z Wierzenicy
do leśniczówki Mechowo. Obecnie – las Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nazwa związana jest z nazwiskiem miejscowego właściciela gospodarstwa,
który las ten prawdopodobnie przegrał w karty z Augustem Cieszkowskim.
Oszczywilk (Łopuchowo) – pas lasu sąsiadujący z Komornikami, obecny oddział 43 d, f rozpoczynający się na Białym mostku, a kończący się
w oddziale 43 c.
Pasternik (Mechowo) – łąka w dolinie Głównej koło dworu w Wierzenicy,
kiedyś były tam okólniki dla bydła.
Pastwiska (Potasze) – wspólne pastwiska dla rolników i pracowników administracji leśnej Potasz w oddziale 83 j. Wypasano tu jednorazowo około 40
sztuk bydła. Pastwiska stykały się ze salicarium.
Pastwiska (Annowo) – przy Trakcie Poznańskim, tam gdzie czarny szlak
skręca w stronę Dziewiczej Góry von Treskow wydzielił po 3 morgi pastwisk na każde gospodarstwo po to, aby zwierząt domowych wyrządzających szkody w uprawach nie wypasano w lesie.
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olszą (Alnus glutinosa), w oddziale 50 d oraz 51 b, przy drodze Łopuchowo
– Łopuchówko, tuż za Czerwonymi domkami.

Pawłówko (Mechowo) – kiedyś za czasów Cieszkowskich – szkółka drzew
i krzewów. Obecnie osada leśna w oddziale 135 c. Nazwa pochodzi od
imienia ojca Augusta Cieszkowskiego – Pawła.
Piszczygorki (Stęszewko) – miejsce po pięciu osadach leśnych położonych
pomiędzy Zielonką, a rozwidleniem dróg w kierunku Czernic i Tuczna (pozostałości fundamentów na gruncie). Nazwa pochodzi od ubóstwa mieszkańców tych osad. Obecny oddział 59 j.
Piszczygory (Potasze) – tereny położone pomiędzy drogami Bolechówko – Białe błota, Leśniczówka Potasze – Kamińsko i Leśniczówka Potasze
– Trzaskowo. Grunty bardzo ubogie z występującą szczotlichą siwą (Corynephorus canescens), pokryte samosiewem sosnowym. Obecnie, teren
podzielony na działki budowlane.
Pod lipą [Lipa] (Kamińsko) – znany punkt orientacyjny, w którym rośnie lipa
drobnolistna (Tilia cordata) pomiędzy Jeziorem Pławno i Jeziorkiem Kociołek (od strony północnej).
Poligon (Potasze) – pozostałości placu ćwiczeń z czasów II wojny światowej. Oddziały 91-100. Pozostałością są widoczne wykopane transzeje, pozostałości po rowie pancernym dochodzące do 7 m szerokości i 5 m głębokości oraz resztki bunkru. Rów rozpoczynał się koło Trzaskowa, prowadził
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przez Potasze, Maruszkę do Dębogóry.
Portki (Wronczyn) – rozwidlenie drogi Wronczyn – Tuczno z drogą Wronczyn – Kołata w oddziale 42. Patrząc na mapę przypomina to kształt nogawek spodni.
Pólka boduszewskie (Kamińsko) – kompleks pól uprawnych w oddziałach
17, 24 a, 29 a. Obecnie powierzchnia w dużej części zalesiona. Zalesienia
pochodzą z lat 50 i 60.
Pralnia (Łopuchowo) – naturalne zagłębienie terenowe w oddziale 75 a,
niedaleko Łopuchówka ze źródełkiem, z którego wypływała krystalicznie
czysta woda. Miejscowe kobiety wykorzystywały to miejsce jako pralnię.
Pralnia (Miączynek) – zagłębienie przy drodze Pawłowo Skockie – Miączynek. Obecnie oddział 100 d – porośnięty drzewostanem olszowym. Kiedyś
teren bezleśny zalany wodą, miejsce gdzie kąpano owce przed strzyżeniem
w majątku Pawłowo Skockie.
Przy pilocie (Dąbrówka) – miejsce w oddziale 148 d, gdzie 2 września
1970 roku spadł i rozbił się samolot pilotowany przez pilota-instruktora Mirosława Klemensa.
Pukacz [Płukacz] (Potasze) – wzniesienie terenowe na końcu odnogi
ulicy Krętej (numery 17-21) w Bolechówku. Duże spadki terenu w kierunku
Owińsk i Bolechowa. Kiedyś stała tam osada. Pozostałością są drzewa, między innymi czereśnia. Jest również źródlisko, z którego woda odprowadzana drenami prawdo podobnie zasilała gorzelnię w Owińskach.
Radki rów (Wronczyn) – rów biegnący od strony Kołaty do Jeziora Kołatkowskiego przez oddziały 49/50 i 20/21. Nazwa pochodzi od nazwiska
Radke, którego posiadłość kończyła się na tym rowie. Rów stanowił granicę
pomiędzy gospodarstwami.
Rakowski dołek (Potasze) – miejsce po byłej osadzie służbowej z zagłębieniem wypełnionym wodą, gdzie kiedyś żyły raki błotne (Astacus leptodactylus). Obecny oddział 89 g. Dziś teren osuszony.
Rebruk (Miączynek) – naturalne zagłębienia terenowe zalane wodą. Obecne oddziały 4 a, b, c.
Reszelowski młodnik (Potasze) – zanim wyrósł tu młodnik w oddziale
68 a był to grunt rolny, którego właścicielem był rolnik z Kamińska Pan
Franciszek Reszela.
Rosica (Miączynek) – naturalne zagłębienie gruntów rolnych przy oddziale
165 (w kierunku Karczewka) zalane wodą. Okoliczna ludność zbierała tu
rzęsę (Lemna).
Rurociąg [Na rurociągu] (Mechowo) – pas wylesiony w kompleksie między doliną Głównej, a drogą nr 5 z Poznania do Gniezna.
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Salicarium (Potasze) – stara szkółka w oddziale 83 k. Rozmnażano tu wiele
(274) odmian wierzb (Salix). Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Salix –
wierzba.
Sekretarzówka (Boduszewo) – osada, kiedyś przeznaczona do zamieszkania przez sekretarza nadleśnictwa, dziś – osada prywatna. Obecna lokalizacja – oddział 150 s.
Siodłowo (Stęszewko) – uroczysko w oddziale 147 a, b, c, d, f, g, h, i,
z przepięknym fragmentem starodrzewi sosnowo-dębowych. Nazwa pochodzi od nazwy miejscowości Siodowo.
Sitowiec (Miączynek) – obecny oddział 141. Tereny porośnięte sitem (Juncus).
Słoneczny Trakt (Annowo) – droga z Tuczna do Ludwikowa. Rozpoczyna
się w oddziale 54 (przy grubym dębie). Oznakowana droga pożarowa nr 2.
Spalonki (Miączynek) – przy drodze z Miączynka do Niedźwiedzin powierzchnia 1,81 ha w oddziale 32 d, która uległa spaleniu w latach 70.
ubiegłego wieku.
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Nazwa od przebiegającego tu rurociągu „Przyjaźń”.

Spalona góra (Łopuchowo) – oderwany kompleks leśny o powierzchni
11,38 ha położony przy torze kolejowym linii Poznań – Wągrowiec, przy
drodze do Gaci. Obecny oddział 40. Nazwa od pożaru spowodowanego
uderzeniem pioruna, który tu miał miejsce w bliżej nie sprecyzowanym czasie.
Stare (Mechowo) – 160-letni starodrzew w oddziale 146 f. W okolicy pod
tym pojęciem kryje się otoczona lasem zarośnięta łąka, między stacją benzynową w Kobylnicy i drogą do Wierzonki.
Stare borostwo (Annowo) – miejsce po historycznej osadzie w oddziale
98b.
Stare drożysko [Trakt Bydgoski] (Dąbrówka, Miączynek,) – droga, którą pędzono gęsi na targ do Torunia i wożono taczkami wytwory runa leśnego.
Stary tartak (Mechowo) – miejsce po tartaku w oddziale 142 f (pozostały
tylko fundamenty) przy drodze Kobylnica – Wierzonka, po prawej stronie
drogi.
Stary trakt (Mechowo) – droga prowadząca od karczmy leśnej w oddziale
156 do przystanku autobusowego w Uzarzewie.
Stawy (Potasze) – „kąpielnie” rodziny von Treskow. Stawy (4 szt.) połączone rowem wypływającym z Białych błot, który wpływa do Warty. Na cieku tym funkcjonowały dwa młyny. Obecna lokalizacja stawów to oddziały
85, 86.
Stawy huckie (Stęszewko) – uroczysko w oddziale 47 a, b, c, d,

.......
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kiedyś stawy rybne. Dziś część terenu zabagniona, część osuszona.
Tu w oddziale 47 d – w części południowo-wschodniej uroczyska ma swoje
źródliska rzeka Trojanka.
Suchy Bór (Dąbrówka) – pozostałości po osadzie leśnej w oddziale 196 d
(studnia, fragmenty sadu). Nazwa funkcjonuje na mapach. Rola obok osady
użytkowana jako poletko łowieckie.
Szkolna (Łopuchowo, Dąbrówka, Boduszewo) – droga z Dzwonowa
do Głęboczka. Przebiega przez oddziały 84-85, 108-113. Drogą przewożono okoliczne dzieci do szkoły w Głęboczku.
Szneka (Mechowo) – dwa stawy przedzielone drogą asfaltową w Karłowicach.
Szwedzka Góra (Mechowo) – charakterystyczne wzniesienie koło Skorzęcina, mieli je usypać Szwedzi grzebiących swoich poległych bądź Polacy
szwedzkimi hełmami.
Ściganka (Wronczyn) – droga z Kołaty do Wronczyna. Przebiega przez całą
długość leśnictwa. Część drogi obsadzona morwami nazywa się Morwową. Przekazywane są dwie wersje pochodzenia nazwy tej drogi. Pierwsza
to przywołanie wyścigów konnych organizowanych dawno temu, druga to
wydarzenia z czasów II wojny światowej.
Światowid (Stęszewko) – drewniany słup o przekroju kwadratowym (szer.
ok. 30 cm) przy drodze z Zielonki do Tuczna. Ogrodzony i zadaszony.
Obecna lokalizacja – oddział 57 a. Jaką rolę pełnił, do dziś nie wiadomo.
Wg niektórych źródeł na szczycie znajdowała się figura św. Wawrzyńca.
Stanowi charakterystyczny punkt sytuacyjny.
Świniarnia (Kamińsko) – pojęcie znane myśliwym z lat 60 – 70-tych. Zwarte młodniki w tamtym czasie założone po wojnie na gruntach porolnych.
Ostoja dzików (Sus scrofa). Obecnie oddział 38.
Świniarnia (Miączynek) – pojęcie znane myśliwym z lat 60 – 70-tych. Zwarte młodniki w tamtym czasie założone po wojnie na gruntach porolnych.
Ostoja dzików (Sus scrofa). Obecnie oddziały 26 a oraz 27 a.
Topikonie (Mechowo) – cztery numerowane drogi łączące drogę Kobylnica – Biskupice z drogą Kobylnica – Wierzonka. Kiedyś drogi te były silnie uwilgotnione, zwłaszcza w obniżeniach terenu co stwarzało trudności
w ich pokonywaniu przez zaprzęgi konne. Obecne oddziały: 144 i 145.
Torfiska (Łopuchowo) – obniżenia terenu w części porośnięte drzewostanami olszowymi, w części stanowiące zabagnione nieużytki, położone
w oddziałach 46 b oraz 48 f pomiędzy drogą Łopuchowo – Łopuchówko,
a Białym mostkiem.
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Torfy Bungardta (Dąbrówka) – wyrobiska po eksploatacji torfu wzdłuż Kanału Dzwonowskiego. Obecne oddziały 105 p, t, 106 m – użytek ekologiczny.

.......

Torfy Krauzego (Stęszewko) – miejsca po eksploatacji torfu w oddziałach
149, 150.
Trakt Bednarski (Boduszewo, Stęszewko) – łączy Zielonkę z Bednarami.
Rozpoczyna się w Zielonce przy Czerwonych chatach, przebiega przez
Dużą gwiazdę, Małą gwiazdę, kończy się w Bednarach.
Trakt Dąbrowiecki (Boduszewo, Dąbrówka) – droga z Głęboczka do Dąbrówki Kościelnej (żużlówka).
Trakt Dębogórski [Droga do Ludwikowa] (Kamińsko) – droga od Traktu
Pławińskiego przez Trzy kopce do Traktu Poznańskiego i dalej do Ludwikowa.
Trakt Dzwonowski (Łopuchowo) – droga od parkingu leśnego usytuowanego przy drodze Łopuchowo – Łopuchówko, łącząca te miejscowości
z Dzwonowem (ok. 4,5 km).
Trakt Owiński [Trakt Annowski] (Potasze, Annowo) – droga łącząca Owińska z Mielnem. Przebiega obok Maruszki, rozdziela lasy Nadleśnictwa
Zielonka (LZD Murowana Goślina) od Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Łopuchówko.
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Trakt Annowski (Potasze, Annowo) – patrz – Trakt Owiński

Trakt Pławiński (Kamińsko) – łączy Pławno z Dębogórą, przebiega koło
Gwiazdy. Przecina Trakt Poznański, po czym ulega silnie zawężeniu.
Trakt Poznański [Trakt Mariański] (Dąbrówka) – łączy Dąbrówkę Kościelną z Kicinem. Rozpoczyna się przy krzyżu w Dąbrówce Kościelnej i biegnie
w kierunku Dużej gwiazdy, przecina Linię Bucka, Linię Schwandta i Trakt
Bednarski.
Trakt Zielonkowski (Kamińsko) – droga z Pławna do Zielonki.
Trzciniak (Łopuchowo) – pole położone na północny wschód od Spalonej
góry, ograniczone torem kolejowym relacji Poznań – Wągrowiec oraz lasem w oddziałach 37, 39. Obecnie teren podzielony na działki budowlane
– Osiedle „Przy Puszczy”.
Trzy kopce (Kamińsko) – miejsce symboliczne – usypane trzy kopce o wysokości 1,5 – 2,0 m przy Trakcie Dębogórskim z końca XIX w., kiedyś rozgraniczały trzy powiaty: poznański, gnieźnieński i obornicki, później trzy
gminy: Czerwonak, Swarzędz i Murowaną Goślinę. Obecna lokalizacja –
linia oddziałowa 87/93 przy oddziale 66.
Weisskopf (Potasze) – miejsce na drodze leśnej z Potasz do Kamińska na
styku oddziałów 71/70/74/73 (charakterystyczne dwa zakręty następujące po sobie w połowie drogi), gdzie powiesił się niemiecki starzec. Nazwa
pochodzi od niemieckich słów: weiß – biały, Kopf – głowa.

.......
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Willa (Boduszewo) – osada z roku 1927, położona na skarpie Jeziora
Głęboczek. Budynek szachulcowy w oddziale 133 f przy Trakcie Dąbrowieckim.
Wisienki (Miączynek) – droga przebiegająca przez oddział 32 a – obsadzona kiedyś wiśniami (Prunus cerasus). Pozostałości alei jeszcze rosną.
Wisiołek (Łopuchowo) – kompleks łąk pomiędzy Jeziorem Maryrodzkim,
a Jeziorem Krugiołki w oddziale 77 g, wykorzystywany kiedyś, jako pastwisko wspólne. Nazwa prawdopodobnie od nazwy rodzajowej wiesiołek (Oenothera). Jest to roślina zielna mająca zastosowanie w lecznictwie
– olej wiesiołkowy, do wyrobu kosmetyków, w pszczelarstwie i jako roślina
ozdobna.
Wiesiołowo (Boduszewo) – miejscowość położona na północ od Głęboczka, z młynem wspominana w dokumentach już w pierwszej połowie XV
wieku. Brak danych lokalizacyjnych.
Wojskowa droga (Potasze) – droga przebiegająca przez oddziały 83/76,
83/82, 91/90, 102/99 i 105 Leśnictwa Potasze. Kiedyś służyła przemieszczaniu taboru wojskowego z jednostki w Trzaskowie do jednostki we Wierzonce.
Wybuchy (Wronczyn) – miejsca w oddziale 24 a (obecnie dzikie pole biwakowe), gdzie po zakończeniu działań wojennych były wysadzane niewypały.
Wypnijgóra (Mechowo) – zadrzewienie śródpolne z czasów von Treskowów w Wierzonce, po prawej stronie drogi do Wierzenicy.
Wyspa (Annowo) – patrz Góra Nogaja
Wzgórze Krasińskiego (Mechowo) – grzbiet zalesionej skarpy na lewym
brzegu rzeki Głównej na wysokości Wierzenicy. Stoją tu pozostałości martwej sosny zwyczajnej (Pinus silvestris) – pomnika przyrody o obwodzie
280 cm.
Zakazana (Boduszewo) – droga od leśniczówki Boduszewo w kierunku
do Głęboczka, wychodzi na bruku przy plantacji sosny czarnej (Pinus nigra). Przebiega przez oddziały 117/137,118/138, 119/139 oraz 140.
Zielonczana (Kamińsko) – stara droga z Murowanej Gośliny do Zielonki.
Zaczyna się w Rakowni (na zakręcie), biegnie prosto ulicą Zielonczaną,
po lewej stronie mija Pólko boduszewskie, łączy się z asfaltem (Boduszewo
- Zielonka) w Huciskach.
Zielonkowska (Dąbrówka) – droga łącząca Dąbrówkę Kościelną z Zielonką. Rozpoczyna się w oddziale 148 przy drodze Głęboczek – Dąbrówka
(żużlówka), a kończy się w Zielonce przy krzyżu.
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Żabiaki (Potasze) – obniżenia terenowe przy Jeziorze Kamińsko w oddziale
20 a, b, c.
Żalik (Mechowo ) – niewielkie wzgórze po lewej stronie drogi z Wierzenicy
do Wierzonki, na którym odkryto grób szkieletowy z I połowy II tysiąclecia p.n.e., cmentarzysko popielnicowe z V w p.n.e. (początki epoki żelaza)
oraz wczesnośredniowieczne groby.
Żurawiec (Annowo) – zagłębienie śródpolne okresowo wypełniane wodą
między Dębogórą, a Karłowicami, w jego sąsiedztwie żerowały żurawie
(Grus grus).
Żużlówka (Łopuchowo) – droga odchodząca w kierunku wschodnim od
asfaltu Łopuchówko – Głęboczek, przy Grubej sośnie. Łączy się z Traktem
Dzwonowskim. Nazwa od rodzaju nawierzchni – żużel. Około 2,5 km długości.
Żużlówka (Potasze) – patrz – Czarna droga.
Żwirownia (Łopuchowo) – stare miejsce poboru żwiru w oddziale 39 b, d –
pow. 1,50 ha w uroczysku Gać. Powierzchnia częściowo zrekultywowana.
Znany punkt orientacyjny.
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Zielony mostek (Dąbrówka) – przepust w oddziale 109, na rowie odprowadzającym wodę z Łąk dzwonowskich do Jeziora Dzwonowskiego,
pod drogą Dzwonowo – Łopuchowo zwaną Traktem Dzwonowskim.

Żwirownia (Potasze) – zagłębienie wypełnione wodą w oddziale 92 a, powstałe po wyeksploatowaniu złoża żwiru.

Żalik

.......
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PODSUMOWANIE
Jest to pierwsza próba zebrania i opisania funkcjonujących jeszcze, gdzieniegdzie, lokalnych nazw terenowych Puszczy Zielonka. Zdecydowana
większość nazw i ich znaczeń pochodzi z przekazu ustnego. Zbierano je
metodą wywiadów, odnotowując nazwę z jej deskryptorami oraz sytuując
je na aktualnej mapie.
Wykazano łącznie 205 nazw. Nazwy te, związane najczęściej z charakterystycznymi właściwościami terenu są łatwe do zapamiętania, do wymówienia i mają jednoznaczne odniesienie. Pod względem semantycznym można
by je ująć w następujące grupy: rodzaje lasu, topografia leśna, użytki leśne,
drzewo i jego części, obiekty leśne, podział terytorialny lasu, zwierzęta
i rośliny leśne oraz pozostałe.
Większość toponimów nie jest uwzględniana w źródłach pisanych i kartograficznych. Ich wartość jest nieprzemijająca, tkwi w pamięci wielu pokoleń
niczym świadek historii, która nie powinna nigdy ulec zapomnieniu.
Uznałem, że w związku z faktem, iż całe moje życie związane jest z Puszczą Zielonka (tu są moje korzenie, tu się wychowywałem, tu się wyuczyłem, tu pracuję), jestem upoważniony i jednocześnie czuję się zobowiązany
do tego, aby spróbować ocalić
od zapomnienia niektóre fakty, zdarzenia, historie, zjawiska, okoliczności i nazwiska
ludzi, które znam z przekazów,
których byłem świadkiem,
a związane są z funkcjonującymi gdzie niegdzie nazwami
lokalnymi. Zdaję sobie sprawę,
że istnieje jeszcze wiele pól, łąk,
fragmentów lasu i innych drobnych obiektów, które mają swoLasy Puszczy skrywają
je nazwy znane tylko właściciebogatą historię...
lom i ich najbliższym sąsiadom.
Niestety istnieją nazwy, które
pomimo zapisu w różnego rodzaju dokumentach w tym opracowaniu się
nie znalazły. Pomimo czynionych wysiłków nie udało się wyjaśnić lokalizacji, jak również pochodzenia i znaczenia niektórych toponimów, ujętych
hasłowo w spisie Urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych nr 89 (1972 rok) i nr 93 (1966 rok).
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JAK POWSTAŁ ZWIĄZEK…
Agnieszka Banaszak

Położenie gminy na atrakcyjnym przyrodniczo terenie zobowiązuje…
To nie tylko korzyści czerpane przez samorządy, ale przede wszystkim
obowiązek dbania o prawdziwą i realną ochronę terenu. Dlatego właśnie
powstał Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – aby chronić to,
co najcenniejsze – przyrodę Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i jego bezpośrednich okolic.
Związek został formalnie zarejestrowany w grudniu 2000 r. i zrzesza sześć
gmin położonych na północny wschód od Poznania: Czerwonak, Kiszkowo, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. Związek działa
na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami).
Związek Międzygminny jest organizacją, która koordynuje działania podejmowane przez poszczególne gminy. Dzięki ścisłej współpracy gmin członkowskich planowane są wspólne, międzygminne rozwiązania, co umożliwia gminom łatwiejszy dostęp do polskich i unijnych funduszy.
Statutowe zadania są nierozerwalnie związane z ochroną zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, w szczególności
poprzez ograniczanie negatywnego wpływu działania człowieka na środowisko oraz kształtowanie proekologicznego ładu przestrzennego.
Do podstawowych zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze gmin Związku zadań z zakresu:
1. projektów ze wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki;
2. realizacja zadań własnych Gmin uczestniczących w Projekcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o majątek
wytworzony w ramach realizacji Projektu.
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Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i pięknej przyrody zapraszamy do gminy Czerwonak, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznania. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, który wraz z doliną
rzeki Warty zajmuje prawie 40 % powierzchni
gminy, uprawnia ją do tytułu
„zielonych płuc miasta Poznania”. Różnorodność świata roślinnego, pomnikowe okazy
drzew oraz urozmaicony krajobraz sprawiają, że teren jest
atrakcyjny turystycznie. Amatorzy pieszych i rowerowych
wędrówek, a także przejażdżek
konnych znajdą tu oznakowane
szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i specjalnie przygotowane
ne są w zieleń
osiedla wtopio
miejsca piknikowe.
Czerwonackie
a
Puszczy Zielonk
Wszyscy, którzy lubią aktywnie
spędzać wolny czas znajdą tu
również nowoczesne i dobrze
wyposażone całoroczne obiekty sportowe. Na Pływalni „Delfin” w Koziegłowach można
popływać razem z mistrzami
Polski juniorów, którzy przygotowują się tutaj do zawodów.
A nowoczesny skate park na
świeżym powietrzu, zaprojektowany przy udziale młodych
rolkarzy i deskorolkarzy, daje
gwarancję dobrej zabawy i ideZnaczną część gminy pokrywają lasy
alnie nadaje się do ćwiczenia
efektownych trików.
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Zobacz dotykiem
W gminie powstają nowe
atrakcje, które już cieszą się
dużą popularnością. Nowo
otwarte Muzeum tyflologiczne w Owińskach podczas Nocy Muzeów odwiedziło ponad 300 osób!
Muzeum znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Hala sportowa w Czerwonaku
Niewidomych i jest ewenementem na skalę Polski. Posiada kolekcję ponad 300
eksponatów i obiektów związanych z kulturą i edukacją niewidomych. Porównywalne zbiory można znaleźć m.in. w Wiedniu, Petersburgu czy Madrycie.
W Owińskach powstał również unikatowy na skalę europejską Park
Orientacji Przestrzennej. Na powierzchni prawie 2h odtworzono klimat
ogrodu barokowego łącząc go z parkiem krajobrazowym. W zieleń
wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne służące osobom
z dysfunkcją wzroku do rozwijania sprawności fizycznej oraz nauki
orientacji w przestrzeni.

Park Orientacji Przestrzennej
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Centrum Edukacji Turystycznej pod Dziewiczą Górą
Dziewicza Góra znana jest z wieży widokowej - najpopularniejszego
punktu widokowego w okolicach Poznania. Rocznie na wieżę wchodzi
kilka tysięcy turystów, pokonując przy tym 172 stopnie, by zobaczyć panoramę gminy Czerwonak, Poznania i rozciągających się po horyzont lasów Puszczy Zielonka.
U podnóża Dziewiczej Góry powstało Centrum Edukacji Turystycznej,
gdzie w drewnianych parterowych budynkach mieści się sala Zielonej
Szkoły służąca przeprowadzaniu zajęć edukacyjnych, sala wystawowa
przeznaczona na czasowe ekspozycje zdjęć o tematyce przyrodniczo–leśnej, punkt gastronomiczny oraz sanitariaty. Inwestycja zrealizowana przez
Nadleśnictwo jest doskonałym uzupełnieniem infrastruktury turystycznej
tego terenu.
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Hydro aktywni
Dla tych, którzy lubią spędzać czas nad i w wodzie przygotowaliśmy również szereg atrakcji. Latem zapraszamy do Owińsk na strzeżone kąpielisko
AKWEN Tropicana i do spróbowania swoich sił na nartach wodnych lub
wakeboardingu w Wake Spocie na zbiornikach pożwirowych. Miłośnicy
wodnego szaleństwa mogą również popływać kajakami po Warcie i przycumować na przystani AKWEN Marina w Czerwonaku, a w chłodne dni
skorzystać z atrakcji pływalni „Delfin” w Koziegłowach.

Gmina Czerwonak to turystyka, sport i rekreacja na wyciągnięcie ręki. To
miejsce dla dynamicznych ludzi, którzy nie chcą spędzać wolnego czasu
w fotelu.
Szczegóły na: www.czerwonak.pl
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
tel: +48 61 654 42 04
fax +48 61 812 02 70
www.czerwonak.pl
kancelaria@czerwonak.pl
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
tel: +48 61 812 14 04
fax +48 61 812 12 36
www.akwenczerwonak.pl
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Kiszkowo i jego okolice to niewątpliwie historia przeplatana z przepiękną
przyrodą. Zostało to dostrzeżone i docenione przez czytelników Głosu
Wielkopolskiego, kiedy to Gmina została laureatem Grand Prix konkursu „Perły w Koronie Wielkopolski 2011”, organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Gmina Kiszkowo jest jedyną gminą w Związku z powiatu gnieźnieńskiego. Jej powierzchnia to 115 km2. Liczy ponad 5400 mieszkańców, znajduje się w niej 21 sołectw i 28 wsi. Blisko 90% powierzchni stanowią
tereny rolnicze. Znajduje się tu około 400 gospodarstw rolnych. Lasy zajmują około 8% powierzchni. W granicach gminy w całości leży 6 jezior
oraz w części J. Lednickie. Przez gminę przepływa rzeka Mała Wełna
oraz znajdują się 3 kompleksy stawów rybnych o łącznej powierzchni
ponad 300 ha.

Stawy hodowlane w Dąbrówce Kościelnej
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Bliskość Ostrowa Lednickiego i Gniezna powoduje, że gmina
Kiszkowo posiada bardzo długą i ciekawą historię,
a wzmianki o najstarszych miejscowościach sięgają początków
państwa polskiego. Kiszkowo to duża wieś gminna położona na północnym stoku doliny rzeki Małej Wełny. Prawa miejskie posiadała przez 500
lat, od końca XIV do końca XIX wieku. Jego zabudowa ma wrzecionowaty kształt. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z 1382
r. Należało wtedy do Mikołaja Nałęcza sędziego kaliskiego, nazywanego „Diabłem Weneckim”. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty
z lokacji miasta. Można jednak być pewnym, że posiada ono znacznie
dłuższą historię, gdyż wymieniane po raz pierwszy jest jako znaczące
miasto razem z Gnieznem, Żninem
czy Szamotułami. Na terenie Ziemi Kiszkowskiej jest
dużo starszych pod względem
dokumentacyjnym
wsi. Prym wiodą Imiołki. Ta
mała miejscowość wymieniana już była w roku 1138,
a niewiele większe Myszki
w 1153. W XIII wieku swoją
historię zaczynają Sławno, Turostowo, Łagiewniki Kościelne, Ujazd oraz Sroczyn.
o
O tym, że okolice
częste zjawisk
Orzeł bielik to
ie
w
ko
sz
Ki
Kiszkowa były zamieszkiwane
nad stawami w
w czasach jeszcze wcześniej-
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Grzybienie białe znane są też jako nenufary albo lilie wodne
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szych świadczą bardzo liczne stanowiska archeologiczne, kultury łużyckiej,
czy nawet tak znaczące budowle jak grodzisko w Turostowie.
Najciekawsze zabytki to kościoły drewniane: w Kiszkowie pw. św. Jana
Chrzciciela z 1733 r., w Łagiewnikach Kościelnych pw. Bożego Ciała z 1741
r. (stojąca obok kościoła dzwonnica jest o kilka lat młodsza), w Sławnie pw.
św. Rozalii z 1785 r., kościoły murowane: w Kiszkowie pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa z 1882 r., w Sławnie pw. św. Mikołaja z 1844 r. W Dąbrówce Kościelnej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej
z 1928 r. znajduje się Sanktuarium Maryjne Matki Boskiej Dąbrowickiej.
Na terenie gminy Kiszkowo,
znajduje się również 13 zabytkowych zespołów dworkowo – parkowych. Najstarszy
dwór wybudowany został
w 1790, najmłodszy natomiast w 1910 roku. Niektóre są piękne, odrestaurowane, pokazujące bogactwo
i kunszt architektury minionych epok, inne czekają
jeszcze, by wskrzesić w nie
dawne życie, nie mniej
ybieńcu
Dwór w R
jednak posiadają dusze.
Zobaczyć je można w: Rybieńcu, Rybnie Wielkim, Łubowiczkach, Łubowicach, Sławnie, Gniewkowie, Węgorzewie,
Myszkach, Głębokim, Karczewie, Dąbrówce Kościelnej, Łagiewnikach
Kościelnych i w Charzewie.
W miejscowości Pola Lednickie, na skraju Jeziora Lednickiego, na sztucznym pagórku w roku 1997, staraniem ojców dominikanów z Poznania ustawiono Bramę III Tysiąclecia w kształcie ryby (o długości 36 m i wysokości 9 m) - symbol Chrystusa i jeden z symboli chrześcijaństwa, do którego
w przeddzień święta Zesłania Ducha Świętego przybywają grupy młodzieży, gromadzącej się na całonocnych nabożeństwach. Swoje spotkania na
Lednicy mają także małe dzieci, seniorzy i motocykliści.
Na terenie ośrodka Dominikanów otworzono w 2007 r. Dom Jana Pawła
II, w którym znajdują się pamiątki związane z polskim papieżem. Można tam zobaczyć m.in. jego kielich, różańce, ornat, mitrę, laskę i wiosło,
które zabierał na turystyczne szlaki, spiżowy odlew ręki Jana Pawła II zrobiony dwa lata przed śmiercią papieża. W 2011 r powiększono zbiory
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Innym ciekawym miejscem, które bez wątpienia należy odwiedzić, jest Izba
Pamięci i Tradycji Ziemi Kiszkowskiej utworzona w 2012 r. przy Szkole
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych. Zostało
tam zebranych i opisanych ponad 200 eksponatów pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. Izba składa się z 3 ekspozycji. Pierwsza znajduje się
przed szkołą i składa się z maszyn rolniczych tj. młocarnie, radła, pługi czy
żarno z ostatniego wiatraku pracującego na terenie gminy. Druga znajduje się w drewnianym
budynku za szkołą. W tym prawie stuletnim budynku zostały
zebrane przedmioty życia codziennego mieszkańców, wyposażenie domu i jego obejścia. Trzecia część ekspozycji
mieści się w klasie szkolnej.
Znajdują się tam przedmioty
z wyposażenia szkoły, pierwsze narzędzia elektryczne,
Gęsi na Staw
ach
pamiątki militarne, w tym
Kiszkowskic
h
oryginalny mundur powstańca wielkopolskiego.

.......
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o relikwie Błogosławionego
Ojca Świętego Jana Pawła
II. Są to: pozłacana ampułka
z kilkoma kroplami krwi papieża Polaka oraz kilka jego
włosów. Oprócz tego na Polach Lednickich znajdują się
stacje drogi krzyżowej czy
replika krzyża z Giewontu.
Ponadto jest jeszcze popiersie papieża, a za nim potężny głaz narzutowy o wadze 27 ton, co odpowiada
Pola Lednickie
okresowi jego pontyfikatu.
Nieopodal bramy, stoi metalowa dzwonnica. Jej górna
część ma kształt kuli, w której mieści się dzwon o imieniu „Jezus Chrystus”. Przy wejściu na teren ośrodka, zobaczyć możemy także figurę Jezusa Frasobliwego. Nieopodal niej umieszczono wielką muszlę, która jest
znakiem Szlaku Pątniczego Drogi św. Jakuba.
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Gmina Kiszkowo posiada wspaniałą przyrodę, znajduje się na skraju dwóch
parków krajobrazowych: Lednickiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Na terenie gminy Kiszkowo mieszczą się
2 obszary Natura 2000. Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem powstała na
podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej. Drugim obszarem praktycznie wpisanym
w granice obszaru „ptasiego” są „Stawy Kiszkowskie” powstałe na mocy
Dyrektywy Siedliskowej. Jest to jedno z ważniejszych stanowisk lęgowych
w Polsce dla takich gatunków jak rybitwa białowąsa i czarna oraz bączek.
W czasie wędrówki wiosennej liczba ptaków przekracza 85 tysięcy osobników – największe noclegowisko gęsi w Wielkopolsce. Poza tym na terenie
gminy znajduje się 55 pomników przyrody, a obwody niektórych drzew
przekraczają 5 metrów.
Tekst i zdjęcia: Bartosz Krąkowski, Anna Frąckowiak

Urząd Gminy Kiszkowo
ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo
tel. +48 61 429 70 10, fax. +48 429 70 11
www.kiszkowo.pl
e-mail: ug@kiszkowo.pl
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Murowana Goślina - „adres marzeń” dla każdego
Wszystkich, którzy szukają spokoju, aktywnego wypoczynku na łonie natury, a jednocześnie miejsca, gdzie wiele się dzieje – zapraszamy do Murowanej Gośliny!
Murowana Goślina to gmina licząca ponad 16 tysięcy mieszkańców, położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to:
młode społeczeństwo, nowoczesność, nastawienie na inwestycje i rozwój,
ale również wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana
Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może
być inaczej skoro należy do ruchu Cittaslow, czyli Międzynarodowej Sieci
Miast Dobrego Życia.
Ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada dwa rynki i dwa ratusze.
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Murowana Goślina - uchwycona w kadr podczas lotu paralotnią
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Ratusz przy pl. Powstańców Wlkp. w Murowanej Goślinie
- siedziba m.in. Gminnego Centrum Informacji

„Adres marzeń” dla mieszkańców
Gmina znalazła się na liście tygodnika „Wprost” wśród 100
najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce.
Na jej terenie działa: 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja, Zespół Szkół Zawodowych.
Sportowymi imprezami tętni hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym to rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc.
Murowana Goślina to liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Wśród nich:
„Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba”, Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana” w Długiej Goślinie, Międzynarodowy Festiwal
Chóralny ks. Edmunda Szymańskiego, czy Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka” w Pławnie.
Co roku organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy w kolarstwie
górskim, który gromadzi około 1000 uczestników.
Murowana Goślina posiada I-ligowy żeński Klub Siatkarski. W II i III lidze
dobrze radzą sobie pozostałe drużyny siatkarskie, co sprawiło, że Murowana Goślina, jako jedna z trzech gmin w Województwie Wielkopolskim wybrana została przez Polski Związek Piłki Siatkowej do uczestnictwa w programie obejmującym szkolenie dziewcząt uzdolnionych sportowo w piłce
siatkowej, w tzw. Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych (SOS).
Utalentowani sportowo mieszkańcy Murowanej Gośliny odznaczają się na
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, również w takich dziedzinach
jak judo (Mistrzyni Polski Juniorek Kamila Busse), czy skok wzwyż (finalista
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„Adres marzeń” dla turystów
Niemal połowę powierzchni gminy Murowana Goślina stanowią lasy. Ze
względu na atrakcyjne tereny leśne znajdujące się wzdłuż Warty oraz
w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka” prężnie rozwija się turystyka
rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń
w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki w Puszczy liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że
gmina Murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” nadany przez Zarząd Główny PTTK w ogólnopolskim
konkursie.
Wokół Puszczy wiedzie Szlak Kościołów Drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w Długiej Goślinie.
Nad Wartą w miejscowości Mściszewo znajduje się przystań kajakowa „Binduga”, z infrastrukturą przystosowaną do organizacji imprez plenerowych
(wiaty, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw).
Pobyt przez cały rok oferuje turystom 17 hoteli i gospodarstw agroturystycznych (około 435 miejsc noclegowych). Miłośnicy kąpieli mają do dyspozycji 3 jeziora, w tym ciekawą ofertę strzeżonego kąpieliska w Kamińsku.
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego, dla najmłodszych plac zabaw, dla nieco starszych boisko do siatkówki plażowej
i punkt małej gastronomii.
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Mistrzostw Świata Juniorów w Barcelonie Mariusz Baszczyński). Od lutego
2013 roku w AC Milan gra piłkarz wywodzący się z UKS Concord Murowana Goślina Bartosz Salamon.

Wyjątkową i niezwykle obleganą przez turystów atrakcję stanowi unikatowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Wiosennej „Śnieżycowy Jar” w Starczanowie, bowiem naturalnym miejscem jej występowania są obszary reglowe
w Sudetach, Karpatach i Bieszczadach. Do dziś przyrodnicy zastanawiają
się, w jaki sposób śnieżyca pojawiła się w tych okolicach. W okresie wiosennym (przełom lutego/marca) jar urzeka białym dywanem kwiatów. Do
rezerwatu wiedzie specjalnie oznakowany szlak. Pętla liczy niecałe 5 km
i jest doskonałym miejscem wypadowym dla uprawiających nordic walking.
Nieopodal „Śnieżycowego Jaru”, na Ostrowie Radzimskim okresowo prowadzone są badania wykopaliskowe. Domniemywa się, że w XIII wieku
znajdowało się tutaj centrum kasztelańskiego grodu z siedzibą miejscowych
kasztelanów rezydujących w Radzimiu. W wyniku przeprowadzonych do tej
pory prac archeologicznych udało się wydobyć takie eksponaty jak: monety,

.......
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misę żelazną typu śląskiego, haczyki do łowienia ryb, sierp, krzesiwo, klucz
do kłódki czy naczynia gliniane z początków wczesnego średniowiecza.
W samej Murowanej Goślinie atrakcję turystyczną stanowi kościół pw. św.
Jakuba Apostoła. Najstarsza część kościoła pochodzi z XVII wieku, z tablicą
nagrobną z XVI w. umieszczoną na zewnętrznej ścianie bocznej kościoła.
„adres marzeń” dla inwestorów
Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ułatwiające lokowanie inwestycji.
Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy.
Specjalnie wydzielona Goślińska Strefa Przemysłowa, znajdująca się na
obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Wągrowiec posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów.
Tereny inwestycyjne znajdują się także przy obwodnicy miasta.
Wchodząca w skład Metropolii Poznań Murowana Goślina to połączenie
otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwem mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody.
Zapraszamy do Murowanej Gośliny!
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 36 00
fax. 61 812 21 40
gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
Gminne Centrum Informacji
pl. Powstańców Wlkp. 9
62-095 Murowana Goślina
tel. 61 811 88 48
fax. 61 811 22 44
promocja@murowana-goslina.pl
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Osiągnięcia 2012:
Burmistrz Tomasz Łęcki – Samorządowym Menedżerem Regionu 2011
w rankingu dziennika „Puls Biznesu” (kwiecień 2012)
Certyfikat PTTK „Gmina Przyjazna Rowerzystom” (listopad 2012)
I miejsce i tytuł „Samorządowego Lidera Zarządzania 2012 – Usługi
techniczne”, kategoria: Komunalna Gospodarka Mieszkaniowa (grudzień 2012).
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Pobiedziska to wielkopolskie miasto o ponad 950-letniej tradycji, położone
na prastarym Szlaku Piastowskim, w połowie drogi pomiędzy Poznaniem
a Gnieznem. Według legendy o powstaniu nazwy miasta, „poobiadowali”
tutaj bracia Lech, Czech i Rus. W gminie Pobiedziska warto zwiedzić Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego, kościół św. Michała Archanioła należący do najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce, drewniany kościół
św. Katarzyny w Węglewie z obrazem Matki Boskiej - Pani z Wyspy oraz
neogotycki pałac w Krześlicach.
Gmina wyróżnia się bardzo bogatymi walorami krajobrazowymi. Na niewielkim obszarze znajduje się aż 25 jezior i ok. 250 mniejszych zbiorników
wodnych. Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny gminy zostały włączone
do dwóch parków krajobrazowych: „Puszcza Zielonka” oraz „Promno”.
Utworzono na ich terenie łącznie osiem rezerwatów przyrody i ustanowiono ponad 200 pomników przyrody.
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Łańcuch jezior pobiedziskich
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Wnętrze kościoła Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach

Turystów przyciągają
przebiegające przez najbardziej atrakcyjne zakątki gminy szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne oraz prawie 12-kilometrowy szlak kajakowy „Puszcza Zielonka”. Dodatkową zachętą dla odwiedzających miasto i gminę
Pobiedziska są ośrodki jeździeckie, pola namiotowe i biwakowe, dostępne plaże oraz dobrze rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne.
Ciekawą formę wypoczynku i edukacji proponuje Nadleśnictwo Czerniejewo, zapraszając na ścieżkę przyrodniczą w Jeziercach.
Pobiedziska i okolice tworzą interesującą i nietuzinkową w skali kraju gminę. Słynie ona nie tylko z lasów, czystych jezior i niezwykłych krajobrazów,
ale również z prężnie rozwijającego się rolnictwa, dynamicznej gospodarki
i ciekawych inicjatyw społecznych. Powyższe walory są przyczyną rosnącej co roku liczby osiedlających się tutaj nowych mieszkańców, a także
inwestorów rozwijających swoje przedsiębiorstwa na najlepszych terenach
inwestycyjnych w Wielkopolsce.
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
tel. +48 61 897 71 00
fax +48 61 642 59 94
www.pobiedziska.pl
e-mail: umig@pobiedziska.pl
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Gmina Skoki leży w środkowej części woj. wielkopolskiego, 39 km
na północny wschód od Poznania. Gminę charakteryzuje bardzo korzystna lokalizacja tj. bezpośrednie sąsiedztwo dużego rynku zbytu w obrębie
aglomeracji poznańskiej, bliskość ośrodka zarządzania regionem, agencji
rządowych, instytucji finansowych i centrum naukowego.
Centrum administracyjne, handlowe i gospodarcze gminy stanowi miasto
Skoki. Sieć osadniczą gminy oprócz miasta tworzą 43 miejscowości, w tym
27 sołectw.
Pod względem fizjograficznym gmina położona jest na malowniczym Pojezierzu Wielkopolskim, na obszarze 19 852 ha, który zamieszkuje ponad
8 700 mieszkańców. Krajobraz został wyrzeźbiony podczas ostatniej epoki
lodowcowej, która na obszarze gminy ukształtowała 17 jezior, pomiędzy
którymi przebiega dolina rzeki Małej Wełny. Ogromnym bogactwem gminy są lasy stanowiące 35% powierzchni.
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Panorama Miasta i Gminy Skoki
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Lasy i liczne jeziora stwarzają niepowtarzalne warunki dla turystów,
a w szczególności grzybiarzy, wędkarzy, rowerzystów oraz miłośników
przyrody poszukujących wypoczynku na jej łonie. Dobrze oznakowane
szlaki rowerowe i piesze zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Południowo-zachodni kraniec gminy wchodzi w skład utworzonego
w 1993 r. Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w celu zachowania
i ochrony największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu
leśnego północno-wschodniej Wielkopolski.
Na terenie gminy wyznaczono i oznakowano ok. 100 km tras rowerowych.
Wśród nich Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce biegnący
z Poznania przez Wągrowiec do Łekna. Długość szlaku liczy 143 km,
z czego na terenie gminy Skoki ok. 40 km.
Przez gminę przebiega także Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy
Zielonka obejmujący na naszym terenie cztery kościoły w: Skokach, Rejowcu, Raczkowie i Jabłkowie.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
tel. +48 61 892 58 00
fax +48 61 892 58 03
www.gmina-skoki.pl
e-mail: sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl

Antoniewo - kompleks zabytkowych budynków z XIX w.
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Swarzędz to:
...dobre miejsce
Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój
Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje
się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania
w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne - drogi krajowe nr 92 (połączenie z autostradą A2) oraz nr 5 (Poznań - Gniezno), a także szlak kolejowy
Berlin – Poznań - Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza.
Miasto zajmuje powierzchnię 8,24 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101,24 km2. Zamieszkuje ją ponad 44 tys. mieszkańców, z czego większość - ponad 30 tys. mieszka w mieście.
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Widok na Swarzędz i Jezioro Swarzędzkie
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W Swarzędzu trenuje kajak - polo mistrzowska drużyna CANOE

194

...miasto z tradycjami
Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawiła się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze
rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na
przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów (od herbu rodowego Grzymała). Początkowo miasto, z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego
i żydowskiego, funkcjonowało obok wsi Swarzędz, jednakże z biegiem
czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski zachowując
historyczną nazwę Swarzędz. Przez stulecia zmieniał się udział ludności
polskiej, niemieckiej i żydowskiej.
Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII
wieku powstał cech wspólny
kupców i rzemieślników. Miasto
było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych
w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu swarzędzkiego stolarstwa.
Wtedy to powstawały dziesiątki
nowych warsztatów. W 1934
roku odbyły się pierwsze Sway
Wierzenic
w
rzędzkie Targi Meblowe, natoja
ła
o
. Mik
Kościół św
miast od 1936 roku do dnia

.......

ny Raj”
...wiele atrakcji
Pł ywalnia „Wod
turystycznych:
Kościół św. Marcina – najstarszy kościół w Swarzędzu,
którego początki sięgają XII wieku. Kościół murowany powstał w XVI w.,
kilkakrotnie przebudowywany, w 1968 uznany za zabytek. Najcenniejszym
i najstarszym obiektem sztuki sakralnej w kościele jest „Pieta Swarzędzka” z XVII wieku – rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą opłakującą śmierć
Chrystusa.

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego - muzeum
etnograficzne poświęcone historii polskiego pszczelarstwa i bartnictwa.
W skansenie znajduje się unikatowa kolekcja uli, od barci leśnych, uli
figuralnych i architektonicznych do uli skrzynkowych. Ponadto na terenie
Skansenu usytuowana jest wystawa poświęcona owadom użytkowym
w Polsce i na świecie. Skansen mieści się w parku o powierzchni 4,5 ha,
który powstał w II połowie XIX wieku. Na jego terenie stoi stylowy pałacyk myśliwski.
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dzisiejszego
Swarzędzki
Cech Stolarzy wystawia
meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej.
W okresie powojennym, aż
do lat 90-tych XX w. Swarzędz był jednym z największych ośrodków meblarskich
w Polsce, ze znanymi zakładami Swarzędzkich Fabryk
Mebli.

Uzarzewo - znajduje się tu zabytkowy dworek - siedziba Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego z eksponatami przyrodniczymi, unikatowymi trofeami
łowieckimi z całego świata, jak również z akcesoriami myśliwskimi prezentującymi historię łowiectwa. W pobliżu muzeum znajduje się szachulcowy
kościół św. Michała Archanioła z XVIII wieku.
Wierzenica - wieś o XII-wiecznym rodowodzie, należąca niegdyś do zasłużonej dla Wielkopolski rodziny Cieszkowskich - warto zwiedzić piękny,
drewniany, kryty gontem kościół św. Mikołaja z drugiej połowy XVI wieku,
z jego unikalnym barokowym wyposażeniem oraz udostępnioną do zwiedzania kryptą rodziny Cieszkowskich.

.......
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... i woda, i niebo, … i dobre miejsce wypoczynku
Jeziora Swarzędzkie i Uzarzewskie są połączone przez rzekę Cybinę, która
płynie malowniczą doliną. Z uwagi na unikalne wartości krajobrazowe oraz
siedliska roślin i zwierząt Jezioro Swarzędzkie wraz z Doliną Cybiny zostały
uznane jako obszar ochrony „Natura 2000”.
•N
 ad Jeziorem Swarzędzkim znajduje się przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu pływającego, czynna w sezonie letnim. Wzdłuż brzegu
jeziora, a następnie Doliną Cybiny prowadzi ścieżka turystyczna z tablicami edukacyjnymi i punktami widokowymi. Również nad Jeziorem
Swarzędzkim mieszczą się obiekty Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji z nowoczesną pływalnią „Wodny Raj” oraz krytym lodowiskiem
czynnym w sezonie zimowym, halą sportową i stadionem miejskim.
•N
 a sportowym lotnisku Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy, oprócz
lotów szkoleniowych, odbywają się zawody lotnicze, pokazy, turystyczne loty widokowe.
• W Kobylnicy znajduje się park linowy „Cascaderpark” - system platform
i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach.
•M
 iejsca jazdy konnej - „Atrium” Centrum Sport & Fitness oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Podkowa”.
•P
 rzez gminę Swarzędz przebiega trasa rowerowa rozpoczynająca się
w Poznaniu, nad Jeziorem Maltańskim, wiodąca wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, dalej przez Uzarzewo, Biskupice, Park Krajobrazowy Promno z Rezerwatem Jezioro Dębiniec, a kończąca się w Pobiedziskach.
• Spośród tras rowerowych, pieszych i samochodowych - najbardziej znane szlaki przebiegające przez gminę to Cysterski Szlak Rowerowy oraz
Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.
... idealne miejsce dla biznesu
Swarzędz wybrały już znane firmy: Volkswagen, R. Twining & Company, Stena
Recycling, British Petroleum, Vox, Panopa Logistik, a także setki średnich i małych przedsiębiorstw.
W południowej części miasta, przy drodze nr 92 i linii kolejowej powstała duża,
nadal rozbudowująca się, strefa aktywizacji gospodarczej. Na terenach wzdłuż
ulicy Rabowickiej od 2005 roku funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.swarzedz.pl
Serdecznie zapraszamy!
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
tel. (61) 65 12 000, fax. (61) 65 12 211
e-mail: umig@swarzedz.pl
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GMINA CZERWONAK
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HOTEL JAŚMIN
ul. Dworcowa 19
62-005 Owińska
+48 61 892 90 37
recepcja@hotel-jasmin.pl”
www.hotel-jasmin.pl
EGO SPA
ul. Wiązowa 7, Dębogóra
62-006 Kobylnica
+48 61 278-77-78
recepcja@ego-spa.eu
www.ego-spa.eu
RAUT REZYDENCJA-RESTAURACJA-CATERING-EVENTY
ul. Poznańska 89, Kicin
62-004 Czerwonak
+48 61 812 74 31
catering@raut.pl
www.raut.pl
PENSJONAT VILLA PARK
ul. Gen. S. Taczaka 7
68-028 Koziegłowy
+48 61 812 81 60
rezerwacja@villaparkpensjonat.pl
www.villaparkpensjonat.pl
PENSJONAT „PRZY LEŚNEJ”
ul. Leśna 22
62-004 Czerwonak
+48 61 812 07 21
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_noclegowa/
pensjonat_przy_lesnej.html

.......

TRAPERSKA OSADA
ul. Lipowa 50, Bolechówko
62-005 Owińska
+48 693 160 293
info@traperska-osada.pl
www.traperska-osada.pl
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
„TRZY DĘBY”
Wioletta Sawicka
ul. Dębowa 26, Dębogóra
62-006 Kobylnica
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Baza noclegowo – gastronomiczna
terenu Puszczy Zielonka i okolic

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE „EDEN”
Mirosław Nowak
ul. Poznańska 24, Mielno
62-004 Czerwonak
+48 507-025-360
www.agroturystyka-eden.webnode.com
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
„KUCYKOLANDIA”
Zbigniew Łucki
ul. Rolna 12, Kicin
62-004 Czerwonak
+48 509 695 631
kucykolandia.kicin@gmail.com
www.kucykolandia.pl
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POKOJE GOŚCINNE
PAWEŁ LISOWSKI
ul. Gdyńska 90
62-004 Czerwonak
+48 601 876 353
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_noclegowa/pokoje_goscinne_pawel_lisowski.html
GASTRONOMIA

................................

RESTAURACJA „JAŚMIN”
ul. Dworcowa 19
62-005 Owińska
+48 61 892 90 37
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/restauracja_jasmin.html

BISTRO „U BRACI”
ul. Gdyńska 45a
62-004 Czerwonak
+48 505 909 194
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/bistro_u_braci.html

RESTAURACJA „VILLA PARK”
ul. Gen. S. Taczaka 7
68-028 Koziegłowy
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/restauracja_villa_park.html

BISTRO BAR „GROSIK”
os. Leśne 23/1
62-028 Koziegłowy
+48 61 812 88 88
+48 609 160 399
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/bistro_bar_grosik.html

RESTAURACJA „RAUT”
ul. Poznańska 89, Kicin
62-004 Czerwonak
+48 609 499 821
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/restauracja_raut.html
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POKOJE GOŚCINNE
AGRO-ZIELONKA Maria Dragon
ul. Poznańska 10, Kicin
62-004 Czerwonak
+48 691 351 012
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_noclegowa/pokoje_goscinne_agrozielonka.html

RESTAURACJA
„BERGAMOTKA”
(DAWNY OLIMPIJCZYK)
ul. Gdyńska 42
62-004 Czerwonak
+48 61 812 05 58
+48 505 743 548
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/bistro_olimpijczyk.html

BAR „U KONARA”
ul. Graniczna 2
62-005 Bolechowo
+48 61 812 19 53
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/bar_u_konara.html
PIZZERIA „SORENTOS”
ul. Sucha 8
62-004 Czerwonak
+48 61 651 09 33
+48 664 727 365
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/pizzeria_sorentos.html

.......

PIZZERIA – RESTAURACJA CARA MIA
ul. Leśna 2
62-028 Koziegłowy
+48 61 646 06 73
+48 669 125 510
http://www.czerwonak.pl/turysta/pl/
niezbednik/baza_gastronomiczna/
pizzeria_reatauracja_caramia.html

PIZZERIA RESTAURACJA
„MAXIMA”
ul. Gdyńska 74
62-004 Czerwonak
+48 503 103 777
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/pizzeria_restauracja_maxima.html

PIZZERIA VERONA
ul. Poznańska 46
62-028 Koziegłowy
+48 61 653 98 28
+48 778 853 341
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/pizza_verona.html

GMINA KISZKOWO
NOCLEGI

....................................

Agroturystyka
Małgorzata Szymańska
ul. Leśna 21
62-265 Sławno
+48 61 427 72 99

Agroturystyka „Rybakówka”
Marcin Król
ul. Kościelna 11
62-265 Sławno
+48 61 427 73 36

Agroturystyka „Ranczo
w dolinie” Hanna Sudoł
Dąbrówka Kościelna 20
62-280 Kiszkowo
+48 603 964 094
www.ranczowdolinie.pl
kontakt@ranczowdolinie.pl

Agroturystyka
Teresa Robakowska
ul. Gnieźnieńska 26
62-265 Sławno
+48 61 427 71 95
+48 692 117 714

GASTRONOMIA

................................

Restauracja „Wełnianka”
Rynek 4
62-280 Kiszkowo
+48 61 427 60 37

.......
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PIZZERIA „PLANETE PIZZA”
ul. Gdyńska
62-004 Czerwonak
+48 61 812 72 84
+48 663 063 543
http://www.czerwonak.pl/turysta/
pl/niezbednik/baza_gastronomiczna/pizzeria_planete_pizza.html

Pub „Trzy światy”
Sławno 59a
62-265 Sławno
+48 61 427 73 36
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Bar Adamus
Adam Błażejewski
Budynek Hali Widowiskowo
– Sportowej
w Kiszkowie
62-280 Kiszkowo
+48 609 370 303

GMINA MUROWANA GOŚLINA
NOCLEGI

....................................

HOTEL „RELAX”
ul. Poznańska 47
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 22 11
relax@hot.pl
www.relax.poznan.pl

KWATERA MYŚLIWSKA
W KĄTACH
Kąty 5
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 20 62
+48 501 169 015

PENSJONAT – CENTRUM
KONFERENCYJNE NOVEL HOUSE
Kamińsko 24
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 22 07
+48 504 066 477
biuro@novelhouse.pl
www.novelhouse.pl

REZYDENCJA „DWA STAWY”
Kamińsko 4
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 21 21
+48 61 812 22 30
+48 61 812 21 63
dwastawy@dwastawy.pl
www.dwastawy.pl

OŚRODEK DYDAKTYCZNY
„ZIELONKA”
Zielonka 4
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 21 24
+48 61 812 21 55
+48 661 356 016
bursazielonka@wp.pl
www.lzdmg.com.pl zakładka:
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny

AGROTURYSTYKA
„ROZMAITOŚCI”
Pławno 17
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 24 70
+48 602 668 205
+48 507 643 086
biuro@rozmaitosci.eu
www.rozmaitosci.eu

PAŁAC W BODUSZEWIE
Boduszewo 16
62-095 Murowana Goślina
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AGROTURYSTYKA EWA JOŃCZYK
Łoskoń Stary 14
62-095 Murowana Goślina
+48 602 367 259

.......

STADNINKA CIESIELSKICH
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Łoskoń Stary 11a
62-095 Murowana Goślina
+48 61 892 19 40
+48 601 704 156
+48 661 858 316
gospodarz@konie.wlkp.pl
www.konie.wlkp.pl
AGROTURYSTYKA
CZESŁAW MATOGA
Boduszewo 8
62-095 Murowana Goślina
+48 663 51 32 		
+48 603 308 472
AGROTURYSTYKA „STAJENKA”
Boduszewo 13
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 29 38
+48 601 776 240
biuro@karczmastajenka.pl
www.karczmastajenka.pl
MG SPORT POKOJE GOŚCINNE
ul. Mściszewska 10
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 23 36
+48 500 246 576
+48 602 246 327
z.madonski@mgsport.com.pl
n.nowicki@mgsport.com.pl
www.mgsport.com.pl

.......

ŚWIETLICA W RAKOWNI
POKÓJ GOŚCINNY
ul. Goślińska 56
Rakownia
62-095 Murowana Goślina
+48 782 702 282
swietlica@rakownia.com
www.rakownia.com/
swietlica-wiejska
ŚWIETLICA W BODUSZEWIE
POKOJE GOŚCINNE
Boduszewo 19B
62-095 Murowana Goślina
tel. +48 61 812 24 52
OŚRODEK DYDAKTYCZNY
„ZIELONKA”
Zielonka 4
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 21 24
Faks +48 61 812 21 55
+48 661 356 016
bursazielonka@wp.pl
www.lzdmg.com.pl
zakładka:
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny

PUSZCZA ZIELONKA - PRAKTYCZNE INFORMACJE • Cudze chwalicie...

AGROTURYSTYKA „ANIELINEK”
DANUTA SIERSZEŃSKA
Długa Goślina 30
62-095 Murowana Goślina
+48 811 30 91
+48 693 964 804
www.anielinek.pl

OW WOJNÓWKO
ul. Bolka i Lolka 240
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 20 62
+48 601 569 164
POKOJE GOŚCINNE
- BARBARA JAWORSKA
ul. Lipowa 3/2
62-095 Murowana Goślina
+ 48 603 809 318
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GASTRONOMIA

................................

RESTAURACJA „RELAX”
ul. Poznańska 47
62-095 Murowana Goślina
+48 61 812 22 11
relax@hot.pl
www.relax.poznan.pl
RESTAURACJA-BAR „HA-NOI”
Kuchnia orientalna
ul. Nowy Rynek 4
62-095 Murowana Goślina
+48 517 171 232
+48 884 141 141
„RELAX CATERING” – DOWÓZ
NA TELEFON
ul. Poznańska 47
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 46 68
relax@hot.pl
www.relax.poznan.pl
RESTAURACYJKA U ESTERY
ul. Rogozińska 14
62-095 Murowana Goślina
+48 512 445 526
BAR BISTRO „BARTOMEK”
ul. Polna 5
62-095 Murowana Goślina
+48 663 52 37
+48 513 020 287
barbistro@op.pl
ROŻNO BAR
pl. Powstańców Wlkp.
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 27 37
+48 602 671 044
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PIZZERIA „ANGELO”
Nowy Rynek 1A
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 41 69
+48 603 671 153
PIZZERIA „ITALIA”
ul. Poznańska 10A
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 29 35
biuro@pizza-italia.pl
www.pizza-italia.pl
PIZZERIA „SORENTOS”
ul. Świerkowa 7
62-095 Murowana Goślina
+48 61 307 77 03
+48 537 497 697
www.sorentos.pl
PIZZERIA „MOTTO PIZZA”
Piwnica Pub II
ul. Wojska Polskiego 2a
62-095 Murowana Goślina
+48 695 848 751
PIZZERIA-CAFE „MEFISTO”
ul. Modrzewiowa 2
62-095 Murowana Goślina
+48 811 21 61
+48 507 489 311
www.pizzeria-mefisto.pl
CUKIERNIA – KAWIARNIA
PAWEŁ PIĘTKA
ul. Poznańska 29
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 20 33
www.cukiernia-pietka.pl

.......

PUB „PIEKIEŁKO”
ul. Jagodowa 2
62-095 Murowana Goślina
+48 605 111 302

PUB „PIWNICA I”
Nowy Rynek 12
62-095 Murowana Goślina
+48 605 288 007

DRINK BAR „AS”
Nowy Rynek 4
62-095 Murowana Goślina
+48 607 566 688

PUB „PIWNICA II”
ul. Wojska Polskiego 2a
62-095 Murowana Goślina
+48 605 288 007
PUB „SOSENKA”
ul. Sosnowa 1
62-095 Murowana Goślina

POBIEDZISKA
NOCLEGI

....................................

HOTEL – RESTAURACJA
„ALEXANDRA”
ul. Radosna 6
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 22 80,
+48 604 284 896
+48 61 815 22 99
hotel@hotelalexandra.pl
www.hotelalexandra.pl
HOTEL - RESTAURACJA „BACHUS”
Rynek 3
62-010 Pobiedziska,
+48 61 815 33 93
+48 601 586 956
hotel@bachus-hotel.com
www.bachus-hotel.com

.......
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CUKIERNIA – KAWIARENKA
Nowy Rynek 18
62-095 Murowana Goślina
+48 61 811 42 71
www.cukiernia-pietka.pl

PENSJONAT – RESTAURACJA
„OSTOJA“
ul. Gajowa 1b
62-010 Pobiedziska  
+48 61 817 72 70
+48 507 050 968
biuro@ostojarestauracja.pl
www.ostojarestauracja.pl
PAŁAC W KRZEŚLICACH – HOTEL
& RESTAURACJA
Krześlice 1
62-010 Pobiedziska
+48 661 966 813
palac@estella.pl
www.palacwkrzeslicach.pl
www.estella.pl
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RZEPICHA – ZAJAZD „BROMI”
Promno Stacja
62-007 Biskupice
+48 61 817 75 87

„AGROSTAJNIA”
ul. Wronczyńska 9, Jerzykowo
62-007 Biskupice
+48 61 815 54 28

MINI HOTEL PRZY HALI
SPORTOWEJ
ul. Różana 4 a
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 36 03

„NASZA CHATA”
Maria i Włodzimierz Kędziora
Promno 26
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 34 03
+48 500 510 237

„OTWARTA ZAGRODA POD
AKACJĄ”
Halt Ryszard
Stara Górka 3
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 35 66
AGROTURYSTYKA „LILJÓWKA”
ul. Jeździecka 3, Stęszewko
62-010 Pobiedziska
+48 815 65 10
+48 502 609 454
liljowka@wp.pl
www.liljowka.com
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Wojciech i Jacek Szczepańscy                                 
Jankowo 23
62-007 Biskupice
+48 500 897 581
+48 600 026 659
wigwam-imprezy@wp.pl
www.wigwam.tnb.pl
„ZAGRODA WŚRÓD
ZIELONYCH ŁĄK”
Cieślak Marek
Gołunin 6
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 73 58
danka.1952@tlen.pl
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AGROTURYSTYKA –
ANDRZEJ MARCINIAK
Nowa Górka 3
62-010 Pobiedziska
+48 607 650 696
AGROTURYSTYKA –
STANISŁAW I DOROTA
SIEBERT
Promno – Stacja 16
62-007 Biskupice
+48 61 817 72 73
martie91@02.pl
„ZAGRODA BEDNARY”
ROIK PIOTR –
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Bednary 8
62-010 Pobiedziska
+48 886 206 782
+48 61 815 60 12
zagroda-bednary@tlen.pl
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Stęszewice 5A
62-010 Pobiedziska
+48 607 133 272

.......

„CICHY KĄT”
ul. Radosna 17
62-010 Pobiedziska
+48 886 501 930
basiaslomiany@wp.pl

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Kocanowo 17
62-010 Pobiedziska
+48 501 279 629

„GUM-BAR”
ul. Kobylnicka 36, Bugaj
62-007 Biskupice
+48 61 815 25 04
serwis@gumbar.pl
www.gumbar.pl

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Łagiewniki 31
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 70 67
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „SIEDEM DRZEW”
ul. Krótka 24
62-007 Biskupice  
+48 664 912 316
GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Kuter Adam
Jankowo 16
62-007 Biskupice
+48 61 815 52 85
+48 608 123 519
MODRZEWIOWE WZGÓRZE
Kulikowska Joanna
Promno 53
62-010 Pobiedziska
+48 604 26 14 89
info@modrzewiowe-wzgorze.eu
www.modrzewiowe-wzgorze.eu
KOZIRAJ
Szafrańska Wanda
Promno 40
62-010 Pobiedziska
+48 698 319 181
fszafran@tlen.pl

.......

„POD DĘBAMI”
ul. Wiśniowa 54, Promienko
62-007 Biskupice Wlkp.
+48 61 815 59 75
+48 692 260 743
egk1953@gmail.com
„WIŚNICZÓWKA”
ul. Leśna 22, Tuczno
62-007 Biskupice
+48 602 633 557
wisniczowka@poczta.onet.pl
www.wisniczowka.pl
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GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
Zbierkowo 3
62-010 Pobiedziska
+48 509 879 549

„WRZOS” OŚRODEK
WYPOCZYNKOWY
Stęszewko
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 64 91
+48 603 311 458
ow.wrzos@onet.eu
www.osrodekwrzos.com
STANICA LEŚNA
Wronczyn
62-010 Pobiedziska
+48 503 901 142,
+48 501 603 508
bartekmarjankowski@op.pl
www.stanica-wronczyn.pl
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HOTEL – RESTAURACJA
„ALEXANDRA”
ul. Radosna 6
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 22 80
+48 604 284 896
+48 61 815 22 99
hotel@hotelalexandra.pl
www.hotelalexandra.pl

„WRZOS” OŚRODEK
WYPOCZYNKOWY
Stęszewko
62-010 Pobiedziska
+48 815 64 91
+48 603 311 458
ow.wrzos@onet.eu
www.osrodekwrzos.com

HOTEL – RESTAURACJA „BACHUS”
Rynek 3
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 33 93,
+48 601 586 956
hotel@bachus-hotel.com
www.bachus-hotel.com

RESTAURACJA „EWA”
ul. Kazimierza Odnowiciela 4
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 73 25

PENSJONAT – RESTAURACJA
„OSTOJA”
ul. Gajowa 1b
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 72 70
+48 507 050 968
biuro@ostojarestauracja.pl
www.ostojarestauracja.pl
PAŁAC W KRZEŚLICACH – HOTEL
Krześlice 1
62-010 Pobiedziska
+48 661 996 813
bartosz@estella.pl
www.palacwkrzeslicach.pl
RESTAURACJA, KAWIARENKA
I BAR „SIEDEM DRZEW”
ul. Krótka 24
62-007 Biskupice  
+48 537 025 974
RZEPICHA – ZAJAZD „BROMI”
Promno Stacja
62-007 Biskupice
+48 61 817 75 87
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RESTAURACJA „MIESZKO”
plac Piastowski 1, Jerzykowo
62-007 Biskupice
+48 61 815 53 87
+48 692 424 482
KAWIARNIA A.J.GRZECZKA
Rynek 9
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 74 69
KAWIARNIA A.J. GRZECZKA
ul. Tysiąclecia 10d
62-010 Pobiedziska
+48 61 815 58 65
RESTAURACJA „PIASTOWSKA”
ul. Kazimierza Odnowiciela 23
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 75 88
+48 507 053 520
„GUM-BAR”
ul. Kobylnicka 36, Bugaj
62-007 Biskupice
+48 815 25 04
serwis@gumbar.pl
www.gumbar.pl

.......

„REMIK”
ul. Dworcowa
62-010 Pobiedziska
+48 504 227 505
BAR „LEDOS”
Promno-Stacja
62-007 Biskupice
+48 61 817 79 59
„GOSPODA POD KRUKIEM”
ul. Wronczyńska 92, Tuczno,
62-007 Biskupice
+48 61 815 64 64
DRINK BAR „IDA”
ul. Wierzbowa 13
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 72 30
CLUB PUB „BONZAJ”
ul. Brzozowa 49
62-010 Pobiedziska
+48 510 244 359
BAR „PIEROGARNIA”
ul. K. Odnowiciela 23
62-010 Pobiedziska
+48 61 817 75 88
+48 507 053 520
BAR „NALEŚNICZEK”
ul. Mieszka I 1
62-007 Biskupice
+48 501 978 067

.......

Bistro „ZAPIECEK”
ul. Fabryczna
62-010 Pobiedziska
+48 519 810 005
bistrozapiecek@onet.pl
„WIŚNICZÓWKA”
ul. Leśna 22, Tuczno
62-007 Biskupice
+48 602 633 557
wisniczowka@poczta.onet.pl
www.wisniczowka.pl
„PLANET PIZZA”
ul. Różana 3
62-010 Pobiedziska
+48 61 670 69 66
+48 604 350 577
www.planet-pizza.pl
PIZZERIA „PIZZA CARLO”
plac Piastowski 12, Jerzykowo,
62-007 Biskupice
+48 61 815 52 29
+48 889 658 832
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BAR „MINIATURKA”
PRZY SKANSENIE MINIATUR
ul. Fabryczna
62-010 Pobiedziska
+48 660 162 386
+48 608 387 149

PIZZERIA „SOPRANO”
ul. Gen. Kutrzeby 5,
62-010 Pobiedziska
+48 61 670 66 41
+48 788 646 664
www.pizzasoprano.republika.pl
PIZZA NA TELEFON ORAZ
USŁUGI CATERINGOWE
„GRAL” Rafał Gracz
ul. Zbożowa 4,
62-010 Pobiedziska
+48 668 973 445
+48 602 533 849
mail.tartinka-rafal@w.pl
www.gral-catering.pl
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Agroturystyka
Jan Mańka
Pawłowo Skockie 14
62-085 Skoki
+48 61 427 89 23
+48 604 549 232
vassco1@tlen.pl
Archidiecezjalny Dom
Rekolekcyjny w Rościnnie
Rościnno 1
62-085 Skoki
+ 48 61 812 40 51
www.roscinno.neostrada.pl
dom.rekolekcyjny@neostrada.pl
Agroturystyka
„Białe Łabędzie”
Danuta i Piotr Białachowscy
ul. Smolarki 14
Potrzanowo
62-085 Skoki		
+48 61 812 40 65
+48 661 367 655
danka1@buziaczek.pl
Agroturystyka
„Dom pod Żurawiem”
Monika i Cezary
Fliszkiewiczowie
ul. Smolarki 8
Potrzanowo
62-085 Skoki		
+48 61 812 46 45
+48 604 603 713
monef@up.poznan.pl
dom.pod.zurawiem@wp.pl
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Agroturystyka „Grzybolesie”
Danuta i Stanisław Strzelczyk
Grzybowice 7a		
+48 693 741 603
+48 723 624 310
Agroturystyka „Relax4all”
Małgorzata Sinderson
ul. Włókna 7a
Potrzanowo
62-085 Skoki
+48 61 812 46 33
+48 510 310 760
www.relax4all.co.uk
Agroturystyka „Trzy Dęby”
Grażyna i Stanisław Derpińscy
Budziszewice 17
62-085 Skoki
+48 61 812 46 79
sderpinska@gmail.com
Agroturystyka
„Walentynówka”
Bliżyce 4
62-085 Skoki
+48 61 427 66 15
+48 693 860 036
www.walentynowka.pl
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Antoniewie
Antoniewo
62-085 Skoki
+48 61 812 42 51
+48 601 798 729
www.antoniewo.pl

.......

GASTRONOMIA

................................

„Karczma Kołodziej”
Dorota Kamińska
ul. Poznańska 10
62-085 Skoki
+48 61 812 40 46
www.karczma-kolodziej.pl

Pizzeria „Verona”
ul. Wągrowiecka 12
62-085 Skoki
+48 61 892 52 28,
+48 660 481 642

Bar „Zapiecek”
Sława Wlkp. – budynek stacji PKP
+48 500 069 600
rkrajewski14@wp.pl

Pizzeria „Italiana”
ul. Kościelna 10
62-085 Skoki
+48 61 892 56 50
+48 692 944 280
www.italiana-skoki.pl

Stary Fortepian CAFE
ul. Kazimierza Wielkiego17
62-085 Skoki
tel. 607 936 126,
www.staryfortepian.pl
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„Stajnia pod lasem”
Agroturystyczne Centrum
Szkoleniowo-Rekreacyjne
Małgorzata Bobrownicka
Łosiniec 18a
62-085 Popowo Kościelne
+48 61 892 41 67
+48 512 184 030
www.stajniapodlasem.com.pl
stajniapodlasem@vp.pl
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HOTEL „AMARYLLIS”
ul. Poznańska 39
62-020 Swarzędz
+48 61 89 75 400
+48 61 89 75 413
info@hotel-amaryllis.com.pl
www.hotel-amaryllis.com.pl
„PAŁACYK POD LIPAMI”
RESTAURACJA, HOTEL
ul. Poznańska 35
62-020 Swarzędz
+48 61 817 31 47
+48 61 817 51 32
palacykpodlipami@neostrada.pl
www.palacyk.com.pl
„EUROHOTEL”
ul Cieszkowskiego 33
62-020 Swarzędz
+48 61 647 47 47
+48 61 647 47 48
+48 602 104 050
recepcja@euroHotel.swarzedz.pl
www.eurohotel.swarzedz.pl
HOTEL „OSSOWSKI”
ul. Dąbrówki 1,
62-006 Kobylnica,
+48 61 815 81 00
+48 61 815 81 87
+48 61 815 81 88
recepcja@hotel-ossowski.com.pl
www.hotel-ossowski.com.pl
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„HOTEL 3”
ul. Św. Marcina,
62-020 Swa rzędz
+48 61 651 02 44
hotel@hotel3.poznan.pl
www.hotel3.poznan.pl
HOTEL „ADLER”
ul. Cieszkowskiego 108,
62-020 Swarzędz
+48 61 817 37 19
recepcja@adler-hotel.pl
www.adler-hotel.pl
HOTELIK – KWATERY
ul. Wilkońskich 6
62-020 Swarzędz,
+48 61 817 30 13,
+48 660 129 421,
www.hotelik-kwatery.prv.pl
MOTEL „SYRIUSZ”
ul. Gnieźnieńska 10, Bogucin,
62-006 Kobylnica,
+48 61 815 03 21
„SARENKA” – PTSM
ul. Poznańska 50
62-006 Kobylnica
+48 61 815 00 02
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Podkowa”
ul. Zielińska 42, Gruszczyn
+48 61 817 46 93
+48 607 096 556
podkowagruszczyn@poczta.onet.pl
www.podkowagruszczyn.republika.pl

.......

................................

RESTAURACJA „11”
Rynek 11
62-020 Swarzędz
+48 61 651 17 77

PIZZERIA „GENARI”
ul. Kilińskiego 23,
62-020 Swarzędz,
+48 61 670 00 07

RESTAURACJA „CYRUS”
ul. Jana Kilińskiego 23
62-020 Swarzędz
+48 61 897 45 40

PIZZERIA DA GRASSO
ul. Cieszkowskiego 37,
62-020 Swarzędz,
+48 61 648 94 22

RESTAURACJA „MIĘDZY NAMI”
ul. Zapłocie 6,
62-021 Paczkowo,
+48 61 818 17 33

PIZZERIA „PRIMAVERA”
os. Raczyńskiego 33,
62-020 Swarzędz,
+48 61 818 55 58

RESTAURACJA „DON LUCCI”
ul. Poznańska 6 Swarzędz- Jasin
+48 61 665 10 48

BISTRO „OAZA”
os. Raczyńskiego 10, Swarzędz
+48 61 817 57 88

RESTAURACJA W „PAŁACYKU
POD LIPAMI”
ul. Poznańska 35
62-020 Swarzędz
+48 61 817 31 47
+48 61 817 51 32
palacykpodlipami@neostrada.pl
www.palacyk.com.pl

„MC DONALDS”  
ul. Poznańska,
przy Stacji BP
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GASTRONOMIA:

„KFC”  
Centrum Handlowe ETC
ul. Poznańska 6, Swarzędz- Jasin

PIZZERIA „ADRIANNA”
ul. Strzelecka
62-020 Swarzędz
+48 61 817 31 08
„CAMERINO RISTORANTE”
ul. Cieszkowskiego 62,
62-020 Swarzędz,
+48 61 651 50 31
zędzkim
orem Swar
ór nad Jezi

iecz
Pogodny w

.......
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gmina
CZERWONAK

gmina
KISZKOWO

gmina
MUROWANA
GOŚLINA

gmina
POBIEDZISKA

gmina
SKOKI

gmina
SWARZĘDZ

Uniwersytet Przyrodniczy
W POZNANIU
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