Jezioro Wronczyńskie Wielkie
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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

trasa letniskowa

....

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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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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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-

80

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”.
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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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.
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